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The partner agencies engaged in the Campaign are:

Trashigang District
(Women and Child 

committee)

Thimphu District
(Women and Child 

committee)

Samtse District
(Women and Child 

committee)
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རིག་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཨ་ལོ་མཐའ་སྐྱོང་གི་དོན་
ལུ་མ་དངུལ་མ་གཏང་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ 
དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་མི་ མ་འོངས་མནོ་
བསམ་གཏང་མི་ཚུགས།

འབྲུག་རྒྱལ་པོ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩།
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རྒྱབ་རྟེན།
དྲི་བ། ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ?

ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 
རང་གིས་རང་ལུ་དང་ གཞན་ལུ་ དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་དང་མི་སྡེ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་དང་ཤི་རྐྱེན་ 
དེ་ལས་ སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ མནོ་བཞིན་བསམ་
བཞིན་སོབས་ཤུགས་ཀྱིས་ཐོག་ལས་འབད་བའི་བྱ་ངན་དང་ འཇིགས་སྐུལ་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་ཟེར་
གོཝ་ཨིནམ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་ནུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུ་ཨེན་སི་ཨཱར་སི་(འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཨ་ལོའི་དབང་ཆ་ལྷན་འཛོམས་) གི་ 
རྩ་ཚན་༡༩ པའི་ནང་ རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ དབང་བཙོང་འདོད་སྤོད་བརྩིས་པའི་ གཟུགས་
ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྩུབ་སྤོད་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྡུག་སྦོང་དང་ གནོད་པ་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་
སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་ནུག།

རྩུབ་སྤོད་དེ་ འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་དབང་ཆ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ དཔལ་
འབྱོར་དང་ མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ གཟུགས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་གནས་སངས་ ཕོ་མོའི་
ལཱ་འགན་ དེ་ལས་ ཆོས་དང་ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

གོང་གསལ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ངན་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་བྱུང་པ་ཅིན་དེ་ལུ་ ཨ་ལོའི་
རྩུབ་སྤོད་ཟེར་གོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ དེ་ཚུ་ ཨ་ལོའི་དབང་ཆ་ལོག་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་
འབདཝ་ལས་ཨིན། བདེན་ཁུངས་ཅན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ ཨིནསི་པ་ཡེར་(INSPIRE Strate-

gy) ཟེར་མི་ནང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ ཨ་ལོའི་ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་
ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༢ པ་: ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྐྱེས་ལོ་༥ དང་མན་ཆད། སྐྱེས་ལོ་༥ དང་༡༠ གྱི་བར་ན། སྐྱེས་ལོ་༡༡ དང་༡༧ གྱི་བར་ན། སྐྱེས་ལོ་༡༨ དང་ཡན་ཆད།

ཨ་ལོའི་སྡུག་སྐྱོང།

དབང་བཙོང་བང་བཙོང།

བཟའ་ཟླའི་རྩུབ་སྤོད།

ན་གཞོན་རྩུབ་སྤོད།

འདོད་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤོད།

སེམས་ཚོར་ ཡང་ན་ སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྩུབ་སྤོད་དང་རྩུབ་སྤོད་འབད་སར་མཐོང་ནི།
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“

དྲི་བ། ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་འབད་བའི་གནོད་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་
ཨིན་ན?

རྩུབ་སྤོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལོ་ཚུའི་ཚེ་གང་ལུ་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྩུབ་

སྤོད་འབད་མི་དེ་གིས་ ཨ་ལོའི་གཟུགས་ཁམས་དང་ སེམས་ཁམས་གཉིས་ཆ་

རའི་འཕོད་བསྟེན་མེདཔ་གཏང་སྟེ་ མི་ཚེ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་

ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། 

རྩུབ་སོྤད་དེ་ལུ་བརྟེན་ཤི་རྐྱེན་དང་གནོད་སྐྱོན་ལས་ལྷག་པའི་གནོད་པ་ཡོདཔ་ད་ 

དེ་ཡང་ དེ་གིས་ འབུ་ནད་དང་མ་འབུ་བའི་ནད་གཞི་ སེམས་ཁམས་ལུ་གནོད་

པ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤོད་ ཤེས་ཡོན་དང་ལཱ་གཡོག་ནང་འབད་རུང་ ལཱ་ཤུལ་

གྲུབ་འབྲས་འཐོན་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་བྱུངམ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་འགལ་

གྱི་ལཱ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཚུ་ཚདཔ་ཨིན། 

ཨ་ལོའི་མི་ཚེ་ནང་ རྩུབ་སྤོད་ཚར་གཅིག་འབྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ དེ་གིས་ ཚེ་གང་

ལུ་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨ་ལོའི་གནས་སྐབས་ནང་ག
ནོད་པའི་ཉམས་མོང་ལེ་ཤ་བྱུ

ང་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ 

སེམས་ཚོར་དང་སེམས་ཁམ
ས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ལུ་དུས

་ཚོད་འགོར་ནི་ཨིནམ་མ་

ཚད་ ཤུལ་ལས་དོན་ཧིང་ན
ད་གཞི་དང་ གུ་རམ་ནད་ 

དེ་ལས་ རྒྱུ་རྫས་ལོག་སྤོད་

དང་ སེམས་ནད་ལ་སོགས
་པའི་ འཕོད་བསྟེན་དང་འབྲེ

ལ་བའི་དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་

འཐོནམ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལས་ རྒྱབ
་སྐྱོར་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི

་མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་ ན་

ལོན་དང་གཅིག་ཁར་ ཆུང་
ཀུའི་བསྒང་སོད་ཚུགས་པ་ཅི

ན་ སེམས་སྡུག་དང་འབྲེལ
་

བའི་ གནས་སངས་ཚུ་སྔོན
་འགོག་འབད་ཚུགས་ཟེར་ཐ

ོན་ནུག།

- ཨ་ལོའི་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ
། ཧར་བཊ་གཙུག་ལག་སོབ

་སྡེ།

རྩུབ་སྤོད་དེ་གིས་ ཨ་ལོའི་ཀླདཔ་གི་གནས་ལུགས་མེདཔ་གཏངམ་མ་ཚད་ གཟུགས་སོབས་རྒྱས་ནི་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་པའི་ཁར་ 

ལྷབ་སྦང་འབད་ནི་དང་ བསམ་སྤོད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཡང་གནོད་པ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་ནང་ཡང་ཕན་གྲོགས་འབད་མི་ཚུགས། 

ཨ་ལོ་སྦེ་སོད་པའི་སྐབས་རྩུབ་སྤོད་དང་ ཉེས་སྤོད་ དེ་ལས་ སེམས་སྡུག་འབྱུང་པ་ཅིན་ མི་ཚེ་གཅིག་ནང་གནོད་པ་ཡོདཔ་ད་ 

སེམས་སྡུག་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ ཨ་ལོ་སྦེ་སོད་པའི་སྐབས་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་པ་དང་ རྩུབ་སྤོད་དང་ཉེས་སྤོད་འབད་བ་ དེ་ལས་ 

དཀའ་སྡུག་མང་རབས་ཅིག་མོང་མི་ལུ་བརྟེན་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་ དེ་གིས་ ཀླདཔ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་དང་ འཕོད་བསྟེན་ དེ་

ལས་ ལྷབ་སྦང་དང་ བྱ་སྤོད་ལུ་ཡང་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན།
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སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་ཀླདཔ་གོང་འཕེལ་ལུ་གནོད་པ།

(གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་པར་རིས་འདི་ འཕོད་བསྟེན་
ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་སྐྱེས་ལོ་༣ ལངས་མི་ཨ་ལོ་གི་
མགུ་ཏོག་དང་ གཡས་ཁ་ཐུག་གི་པར་རིས་འདི་
ཚོར་ནད་(Severe sensory-deprivation 

neglect) ཡོད་མི་སྐྱེས་ལོ་༣ ལངས་མི་ཨ་ལོའི་

མགུ་ཏོག་ཨིན།
སྣང་མེད་བཞག་མི་ཨ་ལོའི་ཀླདཔ་དེ་སྤྱིར་བཏང་ཨ་
ལོའི་ཀླདཔ་ལས་ཆུང་པའི་ཁར་ཀླད་དར་ཡང་བཞན་
དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག)

སྤྱིར་བཏང་/རང་བཞིན། སྣང་མེད་བཞག་པ།

སྐྱེས་ལོ་༣ ལངས་མི་ཨ་ལོ།

རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་ཨ་ལོ་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་གི་གནས་སངས་ནང་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལྷབ་སྦང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་

མི་ཚུགས་ནི་དང་ ལ་ལུ་ཤུལ་ལས་སོམ་འགྱོ་ཚརཝ་ད་ འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ལཱ་ཟེར་ག་ནི་ཡང་འབད་མ་ཚུགས་པར་ 

དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ནང་སོད་དགོཔ་ཡང་འབྱུང་འོང།
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རྩུབ་སྤོད་ལུ་བརྟེན་པའི་ དཀའ་སྡུག་དེ་ མི་

རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་འབྱུང་སྲིདཔ་

ད་ དེ་ཡང་ རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་

ཨ་ལོ་དེ་ སོམ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གནོད་

པ་ཕོག་མི་དང་ ཉེས་པ་འབད་མི་གང་རུང་

ཐོག་ རྩུབ་སྤོད་ཅན་གྱི་གནས་སངས་ནང་

སོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་མི་ཨ་ལོ་དེ་གིས་ གཟུགས་ཁམས་དང་སེམས་
ཁམས་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་འདྲ་མཉམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་
སྤོད་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོད།

ཨ་ལོ་ཚུ་མ་འོངས་པའི་ནང་ གནོད་པ་ཕོག་མི་དང་ ཉེས་པ་འབད་མི་ཅིག་
འབད་ ལུས་ནི་ཨིན་ན་དང་མེན་ན་འདི་ ད་ལྟོ་ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤོད་ཡོད་པའི་
བཟའ་ཚང་ནང་ མཐའ་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་མེན་ན་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ཨམ་སྲུང་དང་བུམོ་ཚུའི་རྩུབ་སྤོད་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་
བའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལོ་འབད་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་མཐོང་རྒྱ་མོང་
མི་དང་ ཤུལ་ལས་ན་ལོན་ལངས་པའི་སྐབས་རྩུབ་སྤོད་བྱུང་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། 

གཉེན་སྦོར་བསོམས་ཡོད་མི་ ཨམ་སྲུ་དང་བུམོ་གཟུགས་ཁམས་/འདོད་སྤོད་
རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་མི་ བརྒྱ་ཆ་༢༠.༤ གིས་ ཁོང་གི་ཨའི་ལུ་གཟུགས་ཁམས་
རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་༥.༦ གིས་ 
ཁོང་གི་རྨགཔ་/བཟའ་ཟླ་གི་ཨའི་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག།
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ཨམ་སྲུ་དང་ བུམོ་བརྒྱ་ཆ་༤༥ གིས་ ཨ་ལོ་སྦེ་སོད་པའི་བསྒང་རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག། ཨ་ལོ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་འབད་ནི་

འདི་གིས་ ཨ་ལོ་དང་ བཟའ་ཚང་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ལུ་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩུབ་སྤོད་དེ་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུའི་དོན་ལུ་གཏང་ཡོད་

པའི་རྒྱུ་སྦུང་ཚུ་རྩ་བརན་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན། རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་མ་བསལ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་

ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཤེས་རིག་དང་གསོ་བ་ དེ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་

གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་ཚུགས།

ཨ་ལོ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་འབད་བའི་གནོད་པ་ལུ་བརྟེན་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོང་རྒུད་དེ་ རྩུབ་སྤོད་སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་མ་རྩ་

ལས་ལྷག་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ སྔོན་འགོག་གི་འགྲོ་སོང་ལས་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་འགྲོ་སོང་དེ་མངམ་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་

ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་ལོ་སྦེ་སོད་པའི་སྐབས་རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་ན་ལོན་ཚུ་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་འགྲོ་སོང་དེ་ སྔོན་འགོག་དང་

བར་འཛུལ་གྱི་མ་དངུལ་ལས་ལྷག་སྟེ་གནསཔ་ཨིན། དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ རྩུབ་སྤོད་དེ་གིས་ ཨ་ལོ་ངོ་རྐྱང་དང་ བཟའ་ཚང་

ནང་འཁོད་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་མེན་པར་ ཤུལ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་ཡང་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨ་ལོའི་མ་དངུལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ནང་ ཤར་ཨེ་ཤི་ཡཱ་དང་ པེ་སི་ཕིག་ནང་ ཨ་ལོའི་སྡུག་སྦོང་

ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་ནང་ར་(སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤) གྱོང་རྒུད་མ་དངུལ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༡༥༠ དང་༡༦༠ གི་བར་གནས་ནུག་

ཟེར་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་ལས་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་ཨིནམ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག།

མི་སྡེ་དང་གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ཨ་ལོ་སྡུག་སྦོང་ལུ་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་མངོན་

གསལ་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ནང་ ལོ་ངོ་

གཅིག་ནང་ སྡུག་སྦོང་ལུ་བརྟེན་(གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་རྩུབ་སྤོད། འདོད་ལོག སེམས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད། སྣང་མེད་བཞག་པ) 

ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༡༢༤ རེ་ གནས་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚོད་རྩིས་བཏོན་ནུག།

དེ་འབདཝ་ལས་ ཨ་ལོའི་མི་ཚེ་དང་ བཟའ་ཚང་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ གནོད་པ་རྐྱབ་མི་ རྩུབ་སྤོད་དེ་མེདཔ་བཟོ་དགོཔ་དེ་

གལ་ཆེ།
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དྲི་བ། འབྲུག་ལུ་ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་བརྡ་སྐུལ་ཁྱབ་སྤེལ་ག་ཅི་སྦེ་འབད་དགོཔ་སོ?

གནད་དོན་ཚུ་ཤེས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་རང་གིས་རང་ལུ་དྲི་དཔྱད་འབད་གེ་་་་་

- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙིང་ནོར་ངོ་མ་ར་ག་ཅི་ཨིན་ན? ཡང་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟའ་ཚང་གི་སྙིང་ནོར་ངོ་མ་ར་ག་ཅི་

ཨིན་ན?

- ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་ལོ་ལུ་ག་ཅི་གི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་སོ?

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙིང་ནོར་ངོ་མ་ར་ མི་སོབས་འདི་ཨིནམ་ལས་ བཟའ་ཚང་

ག་ར་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་དགའ་

སྐྱིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནིའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

ཨ་ལོ་ཚུ་མ་འོངས་པ་ནང་ མི་སོབས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཨིནམ་ལས་ཁོང་གི་བདེ་སྐྱིད་

དེ་གལ་ཆེ།

གནད་དོན།

དྲི་བ། དེ་འབད་བ་ཅིན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནས་སངས་ག་དེ་སྦེ་
ཡོདཔ་ཨིན་ན?
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་འབད་བའི་སྐབས་གཤམ་གསལ་ལྟར་མངོན་

གསལ་བྱུང་ནུག།

- སྐྱེས་ལོ་༡༣–༡༧ བར་ན་འབད་མི་ཨ་ལོ་༡༠ ལས་༦ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ ཁོང་གི་མི་ཚེ་ནང་ཉུང་མཐའ་

གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཚར་གཅིག་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག།

- ཨ་ལོ་༡༠ ལས་༡ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ མི་ཚེ་ནང་འདོད་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་

ཞུ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ (བརྒྱ་ཆ་༡༢)། བུམོ་(བརྒྱ་ཆ་༡༣.༥) བུཚ་(༡༡.༩)།

- ཨ་ལོ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་(བརྒྱ་ཆ་༡༠.༣) ཡང་ན་ མི་གཞན་གྱི་ཁྱིམ་ནང་སྦེ་

(བརྒྱ་ཆ་༡༡) འདོད་པའི་གློག་བརྙན་ཚུ་མཐོང་རྒྱ་མོང་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་བཀོད་ནུག།

- ཨ་ལོ་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་ལུ་ཁོང་རའི་མི་ཚེ་ནང་ སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤོད་ཁག་ཅིག་(བརྒྱ་

ཆ་༤༧.༤) བྱུང་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ནང་ལས་བུམོ་ཚུ་ལུ་མངམ་སྦེ་བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་བཀོད་ནུག། དེ་

ཡང་ བུམོ་(བརྒྱ་ཆ་༥༢.༣) དང་བུཚ་(བརྒྱ་ཆ་༤༠.༩) ཨིན་པས།
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ཨ་
ལུའི

་རྩུ
བ་
སྤོད
་ད
ང་འ

བྲེལ
་བ
འི་
བར
ག་
ཞིབ

་ཤེ
ས་
ཡོན

།
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དྲི་བ། ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ དེ་གིས་ གནས་སངས་འདི་ཧེང་སྐལ་ར་སྐྱོ་སུ་བཟོ་ཡི་ག?

སྤྱི་༢༠༢༡ ལོར་ ཀོ་ཝིཊི་-༡༩ ཐོག་ཞིབ་འཇུག་འབད་བའི་སྐབས་ནད་ཡམས་ཀྱིས་ གནོད་གཉེན་ཆེ་བའི་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་

འབྱེམ་སོམ་སྦེ་ར་ཕོག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ གླ་ཆ་མ་ཐོབ་པའི་མཐའ་སྐྱོང་གི་ལཱ་དང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་འབད་

དགོཔ་མངམ་ཐོན་ནུག། གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ཡོད་རུང་ སོབ་གྲྭ་སྒོ་བསམས་བཞག་དགོཔ་ཐོན་མི་ལུ་བརྟེན་ 

གྲོང་གསེབ་དང་ལྷོ་ཕོགས་ས་གནས་ཚུ་ནང་དཀའ་ངལ་ཐོན་ནུག། 
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ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད། ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤོད། 

ཕོ་མོའི་དབྱེ་བའི་རྩུབ་སྤོད།

སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན།

དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོ་བའི་

ཞབས་ཏོག་ལེན་ནི།

ཨ་ལོའི་འཕོད་བསྟེན་

དང་ཟས་བཅུད།

ཨ་ལོའི་ལྷབ་སྦང། 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ 

སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་འཐོན་པ།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ལོག་

སྤོད་དང་ཉེས་བཀོལ།

ལོ་ན་མ་སྨིནམ་ལས་

ཨ་ལོ་ཆགས་ནི།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་དང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་སོང་ དེ་ལས་ 

འགྲུལ་འཕྲིན་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ལྷབ་སྦང་གི་རིམ་ལུགས་ལུ་ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་

མངམ་ར་སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཐོན་སོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡར་སེང་སོང་མི་ལུ་བརྟེན་ ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡར་སེང་སོང་ནུག། ཨ་ལོ་

བརྒྱ་ཆ་༥ དེ་ཅིག་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་ཁག་གཅིག་དང་ གཅིག་ལས་ལྷག་བྱུང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ མང་ཤོས་ལུ་སེམས་

ཁམས་ནང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག། དེ་ནང་ལས་མངམ་སུ་ཅིག་བུམོ་ཚུ་ལུ་བྱུང་ནུག།
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སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་༦ ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨམ་

སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ནང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ རྩུབ་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

དོན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག།

• སྐྱེས་ལོ་༠-༢༤ གི་བར་ན་འབད་མི་ ཨ་ལོ་དང་ན་གཞོན་༩༧༠ ལུ་ རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ནུག།

• རྩུབ་སྤོད་རྐྱེན་ངན་ལས་མ་ཤི་བར་སོད་མི་བརྒྱ་ཆ་༦༨ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཨིན་པས།

• སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་པའི་གནད་དོན་བརྒྱ་ཆ་༣༤ ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ གནད་དོན་མཐོ་ཤོས་༣༢༦ ཨིན་

པས།

• སེམས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་དེ་ མཐོ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་གནད་དོན་༢༥༥ (བརྒྱ་ཆ་༢༦)།

• སེམས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༢༦ ཨིནམ་ད་ གནད་དོན་ཁག་༢༡༣ བྱུང་ནུག།

• དབང་བཙོང་འདོད་ཀྱི་རྩུབ་སྤོད་ བརྒྱ་ཆ་༡༤ ཨིནམ་ད་ གནད་དོན་ཁག་༡༣༤ བྱུང་ནུག།

• ཉེས་བཀོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་༤༢ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་ཡོངས་བསོམས་

ལས་བརྒྱ་ཆ་༤ ཨིན་པས།

• སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལོར་ རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་མཐོ་ཤོས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་ཁག་

   ༩༧༠ ལས་ ལོ་དེ་ནང་ར་གནད་དོན་ཁག་༣༤༥ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག།
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“རྩུབ་སྤོད་ལུ་བརྟེན་རྩུབ་སྤོད་ར་བྱུངམ་ཨིན། རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་ཉམས་
མོང་བྱུང་མི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་རྩུབ་སྤོད་འདི་རང་བཞིན་ཅིག་

དང་ འབད་བཏུབ་པའི་ལཱ་ཅིག་སྦེ་མནོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མ་

འོངས་པའི་ནང་ ཁོང་རའི་ཨ་ལོ་ལུ་ཡང་རྩུབ་སྤོད་འབད་ནིའི་ཉེན་

ཁ་ཡོད། མི་སྡེའི་རྩུབ་སྤོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལོའི་སེམས་ལུ་བྱུང་

པའི་གནོད་པ་/དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་འབད་མ་ཚུགས་པ་

ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཚེ་གཅིག་སེལ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་

ཚུ་སྣང་མེད་འཐོན་བཅུག་དོ་བཟུམ་ཅིག་དང་་་་་་་་་་མི་རབས་ལས་

མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ སམས་སྤོད་ངན་པ་འབྱུང་བཅུག་དོ་བཟུམ་

ཅིག་ཨིན།
- བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨ་ལོའི་

 མ་དངུལ། ཨེན་ཐོ་ནི་ལེཀ།

11
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རྩུབ་སྤོད་ལུ་མི་སྡེའི་བཟོད་བསན་དང་ངོས་ལེན།

ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་བུམོ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་ནིའི་གནོད་

ཉེན་ཡོད་མི་དེ་ཡང་་་་་་ 

རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་དང་ བུཚ་དང་ཕོ་སྐྱེས་ཀྱིས་ཉེས་སྤོད་འབད་མི་ལུ་བཟོད་བསན་དང་ངོས་

ལེན་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན། དེ་ཡང་ རྩུབ་སྤོད་དང་ ཉེས་བཀོལ་གྱི་གནད་དོན་དེ་ 

སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་སངས་བཟུམ་ཅིག་དང་ མི་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་མ་

ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ཅིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནོད་པ་ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་ རྫུན་ཁ་བཀལཝ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེའི་རྩུབ་

སྤོད་ལུ་བཟོད་བསན་དང་ དགའ་མཐུན་གྱི་གནད་དོན་ ལྷག་པར་དུ་ འདོད་སྤོད་ལོག་

སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་མང་ཤོས་ར་ གནས་རིམ་ཆུང་བའི་མི་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་

ལོ་ དེ་ལས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་ ཤ་ཤེད་ཅན་གྱི་དབང་བའི་འགྲོ་ལུགས་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་

ཚུ་ནང་ལས་འཐོནམ་ཨིན་པས། 

དེ་འབདཝ་ལས་ ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་དང་ རྩུབ་སྤོད་མར་ཕབ་

འབད་ནི་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་སོན་ནི་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་མཐའ་སྐྱོང་

དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་ལུ་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ལུ་བརྟེན་པའི་ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་དང་ ཨམ་

སྲུའི་གཟུགས་ལུ་དབང་བའི་ ལུགས་སོལ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་སོན་ནི་

དེ་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།

རྩུབ་སྤོད་དེ་ མི་སྡེ་དང་ བཟའ་ཚང་ འབྲེལ་མཐུན་ དེ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུའི་ཉིན་བསར་

གྱི་མི་ཚེའི་ནང་ཕན་གནོད་གང་རུང་ཡོད་པའི་ གཞན་མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ དེ་ལས་ 

ལམ་སོལ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།

མི་སྡེ་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས་དཔེ་རིས་ཀྱིས་ ངོ་རྐྱང་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ མི་སྡེ་ དེ་ལས་ 

མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གིས་ ཕན་ཚུན་ག་དེ་སྦེ་ཕན་གནོད་འབྱུངམ་ཨིན་ན་

གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན། 

རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅིག་ར་ཨིན་རུང་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ སྔོན་འགོག་

གི་གནས་སངས་ནང་ ཆ་རྐྱེན་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། 

འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་

ལུ་ གནས་ཚད་བཞི་ཡོདཔ་ད་ གནས་ཚད་རེ་རེ་གི་ཐོག་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ལོག་སྤོད་དང་ 

རྩུབ་སྤོད་འབད་འོང་ཟེར་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག།

དྲི་བ། ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་ན?
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མི་ངོ་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་ནང། 
ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ སྐྱེས་ལོ་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་ཚད་ ཡན་ལག་སྐྱོན་ཞུགས་ཀྱི་

གནས་སངས་དང་ རིག་རྩལ།

• ཕོ་མའི་རགས་དང་ སྐྱེས་ལོ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་ལྡན་དང་སྒེར་དོན་གྱི་རྣམ་པ།

• ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་རིམ་དམའ་བ།

• འོང་འབབ་ཆུང་བ།

• ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན་ ཡང་ན་ སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ།

• གནོད་པ་ཡོད་པའི་ཆང་དང་སྨོ་རྫས་ལག་ལེན།

• རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ།

འབྲེལ་མཐུན་གྱི་གནས་ཚད་ནང། 
མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་ བཟང་ཚང་དང་ ཆ་རོགས་ དེ་ལས་ མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ།

• ཨ་ལོ་དང་ཕམ་ དེ་ལས་ གཅེས་སྐྱོང་འབད་མིའི་བར་ན་ འདུ་ཤེས་མེད་པ།

• ཕ་མའི་སྐྱོང་བཞག་མེད་པ།

• བཟའ་ཚང་མེདཔ་ཐལ་བ་དང་ཡ་བྲལ།

• ཕམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་རྩུབ་སྤོད་དང་གཅེས་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུའི་བར་ནའི་རྩུབ་སྤོད་ཚུ་མཐོང་བ།

• གདོང་ལན་ཅན་གྱི་བྱ་སྤོད་ཡོད་པའི་འདྲ་མཉམ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཚུད་པ།

སྤྱི་སྡེ།
སྤྱི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་གྱི་གོམས་གཤིག། 

སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས།

མི་སྡེ།
ཁྱིམ་ཚང། བརྡ་དོན། སོབ་གྲྭ། ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས། 

མི་སྡེ་ ཡང་ན་ ཆོས་སྡེ།

འབྲེལ་མཐུན།
བཟའ་ཚང་ནང་མི་དང་ འདྲ་མཉམ་ བཟའ་ཟླ་ 
དེ་ལས་མི་སྡེ་ནང་འདོད་ཡོད་པའི་གཞན་དང་

གཅིག་ཁར་གྱི་མཐུན་ལམ།

ངོ་རྐྱང།
སྐྱེས་ལོ། མ་སྐྱེས་བའི་ཧེ་མ་ ཡང་ན་ སྐྱེས་བའི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕོ་མོའི་མཚན་རགས་གསལ་སོན། 

འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་རིམ། 
སྐྱོན་ཕོག།

མི་སྡེའི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས་ཀྱི་གནས་ཐངས།
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མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང། 

མི་སྡེ་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་བཟའ་ཚང་དང་ མི་གཞན་ཡོད་པའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚོགས་ཅིག་ཨིན། མི་སྡེ་འདི་ རིམ་

སྒྲིག་དང་ རིམ་ལུགས་ ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ སྤྱི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་སའི་ས་ཁོངས་ སོབ་གྲྭ་དང་ ལཱ་འབད་སའི་ས་

ཁོངས་ གསོ་བའི་ལྟེ་བ་ ཚོང་ཁྲོམ་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་དང་ ཕག་མཆོད་གསོལ་བ་བཏབ་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་གིས་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།

• དབུལ་ཕོངས།

• མི་རོབས་མངམ་ཡོད་པ།

• སྤྱི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ཉུང་བ་དང་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་མི་འབོར།

• ཆང་དང་གོ་མཚོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་པ།

• ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གདོང་ལན་

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པ།

• མི་ངན་སྡེ་ཚན་ལེ་ཤ་ཡོད་པ་དང་ ཁྲིམས་འགལ་སྨོ་རྫས་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་པ།
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སྤྱི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ སྤྱི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་གྱི་
གོམས་གཤིས།

• ཨ་ལོ་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྲིད་བྱུས་མེད་པ་ ཡང་ན་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པ།

• ཨ་ལོ་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ག་ཅི་བཟུམ་གཞི་བཙུགས་འབད་
རུང་ ཕན་ནུས་ ཡང་ན་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པ།

• གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་མེད་པ།

• རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལོག་ཨ་རག་ཧ་ལུགས་ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་མནོ་བའི་སྤྱི་སྡེ་དང་ཕོ་མོའི་ལམ་ལུགས་
དང་གོམས་གཤིས་(ལམ་སོལ་གྱི་ཡིད་ཆེས)།

• འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་ དཔལ་འབྱོར་དང་ ཕོ་མོ་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་ དཔལ་
འབྱོར་དང་ ཤེས་རིག་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་སྲིད་བྱུས།

• སྤྱི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ལངམ་སྦེ་མེད་པ་དང་ ཡང་ན་ མེད་པ།
• འཐབ་འཛིང་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་གནས་སངས་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན།
• གཞུང་སྐྱོང་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པ།
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དྲི་བ། རྩུབ་སྤོད་འདི་ག་ཏེ་ལུ་འབྱུངམ་ཨིན་ན? རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་དེའི་གནོད་

པ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིནན?

ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་འདི་ ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་བྱུངམ་ཨིན། རྩུབ་སྤོད་འདི་ ཁྱིམ་ནང་དང་ སྤེལ་ཁང་ སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་

གྲྭ་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་དང་ ཁྲོམ་ཁར་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ཚུ་ནང་བྱུངམ་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ས་ཁོངས་དང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་འབྱུངམ་མ་ཚད་ དེ་དང་

འདྲཝ་སྦེ་ འཐབ་འཛིང་དང་ འཛིང་འཁྲུག་གིས་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་བྱུངམ་

ཨིན།

16
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ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་ འདྲ་སྡེ་ མི་རིགས་ བཟའ་ཚང་གི་གནས་རིམ་ དེ་ལས་ ཡན་ལག་སྐྱོན་ཞུགས་ལུ་བརྟེན་ 

རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་ནིའི་གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་ཨིན། 

དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ བུམོ་ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན་དང་ ཡང་ན་ མི་རིགས་སྐྱོ་དྲགས་སོད་སའི་ས་ཁོངས་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ཁྲོམ་

ཚོགས་ འཛིང་འཁྲུག་ལངས་སའི་ས་ཁོངས་དང་ འཕོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གློ་བུར་ཉེན་འཚུབས་ཀྱི་གནས་སངས་དཔེར་ན་ 

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིག་-༡༩ ལ་སོགས་པའི་གནས་སངས་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་མང་སུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་ལཱ་ཁག་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བྱ་ཐབས་མེད་པར་ རྩུབ་སྤོད་དང་ ཉེས་བཀོལ་ 

ཨ་ལོ་བཀོལ་སྤོད་ལས་སོགས་པའི་ བྱ་ངན་འབད་དགོ་པའི་གནས་སངས་ཡང་འབྱུང་སྲིད།

ད་རེས་ནད་ཡམས་ཀོ་ཝཊི་-༡༩ གི་གནས་སྐབས་ནང་ ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ ཧེང་སྐལ་སྐྱོ་སུ་སོང་ཡོདཔ་ད་ དེའི་

ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ས་ཁོངས་སོ་སོར་འབད་དེ་སོད་དགོ་མིའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ བཀོག་བཞག་དགོཔ་ ཡང་ན་ ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་

བྲལ་ཏེ་དྭ་ཕྲུག་སྦེ་སོད་དགོ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ སྐྱེ་བོ་ནག་ཚོང་གི་བྱ་ངན་ནང་ཚུད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ འགྲུལ་སྐྱོད་བཀག་

དམ་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལོ་ཚུ་བཟའ་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་བྲལ་འགྱོ་དགོཔ་འཐོན་དོ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ སོབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་

ལུསཔ་མ་ཚད་ འཚོ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ སྦུང་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཡང་འཐོན་ནུག། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤེལ་ཁང་དང་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཕར་སོད་དགོཔ་ཐོན་མི་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་བསམས་ཏེ་ལྡེ་མིག་རྐྱབ་བཞག་མི་ལུ་

བརྟེན་ རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ཤེས་ཡོན་དང་ དགའ་སྤོའི་ལས་རིམ་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་འོང་ནི་དེ་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་དབང་བཙོང་བང་བཙོང་གི་གནས་དོན་ཚུ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 

གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་མཐོང་རྒྱ་མོང་འོང།

17
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Ø 

དང་ལེན།
དྲི་བ། ང་བཅས་ཀྱིས་རྩུབ་སྤོད་འདི་སྔོན་འགོག་དང་ གདོང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་སོ?

རྩུབ་སྤོད་སྔོན་འགོག་དང་གདོང་ལེན་འདི་ མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་གནས་

ཚད་ཁག་བཞི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལྟར་ ཨ་ལོའི་ཉེན་སྲུང་དང་བདེ་སྐྱིད་བཙན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་

ཐབས་ལམ་ཚུ་ངེས་པར་དུ་དགོ།

མི་ངོ་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་ནང། 

ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་གིས་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ཤེས་དགོ་པའི་ཁར་ སབ་ནི་དང་འབད་ནི་ལུ་

གཡང་ཟ་སྟེ་མ་སོད་པར་་་

• རྩུབ་སྤོད་རྒྱབ་འགལ་འབད་དེ་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་དགོ།

• མི་གཞན་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ནི་མི་འོང།

• རང་གི་བོ་གཏད་ཚུགས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་སབ་དགོ།

• གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨམ་དང་ཨ་ལོའི་གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་༡༠༩༨ དང་ འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་

འབྲེལ་ཨང་༡༡༣ ན་གཞོན་ལམ་སོན་གྱི་འབྲེལ་ཨང་༡༢༥༧ དེ་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་༡༧༡༢༦༣༥༣ 

གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུང་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།

• རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

ཕམ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་ཤེས་དགོ་པའི་

ཁར་ སབ་ནི་དང་འབད་ནི་ལུ་གཡང་ཟ་སྟེ་མ་སོད་པར་་་
Ø 

• རང་གི་ཨ་ལོ་ལུ་ཉན་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་གཅིག་ཁར་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཁ་སབ་དགོ།

• ཨ་ལོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཐའ་སྐྱོང་དང་ལམ་སོན་འབད་དགོ།

• ཨ་ལོ་ཚུ་སྣང་མེད་འབད་ཁོང་རའི་དབང་ཚད་ནང་མ་བཞག།

• རྩུབ་སྤོད་དང་གོམས་ཤིག་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

བཤད་དེ་གདོང་ལེན་འབད།

• བཟའ་ཚང་ནང་འོས་མཐུན་གྱི་གནས་སངས་བཟོ་དགོ།

• བརྡུང་རྫོབ་དང་ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནི་སང་སྟེ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་

ཕ་མའི་སྐྱོང་བཞག་ལུ་བརྩོན།
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མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང།

Ø ཞབས་ཏོག་མཁོ་འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• ཨ་ལོ་དང་ གཞོན་སྐྱེས་ དེ་ལས་ ཕམ་ཚུ་ཚུ་གིས་ཁོང་གི་ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་སབ་པའི་སྐབས་ཉན་དགོ་པའི་ཁར་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་བར་འཛུལ་གྱི་ལས་

སྣ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ ཕམ་ དེ་ལས་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སོད་དེ་ རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནོད་

པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་དང་ རྩུབ་སྤོད་ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་ དེ་ལས་ གྲོགས་རམ་རྒྱུན་

ལམ་དང་ ཁྱད་རིག་ཞབས་ཏོག་འཚོལ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཡོན་ཚུ་སྤེལ་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ དེ་ལས་ ཕམ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་ངོས་ལེན་གྱི་

བསམ་སྤོད་དང་གོམས་གཤིས་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་འབད་དགོ་པའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་

བཅུག་དགོ།

• ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་མི་སྡེ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཐབས་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཁོ་སྤོད་འབད་དགོ།

• གནོད་པ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་དུས་ཐོག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

Ø མི་སྡེ་ནང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• རྩུབ་སྤོད་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་སོད་པའི་སོལ་འདི་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་

དོན་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་བྱ་ངན་འབད་སར་མཐོང་པ་ཅིན་བར་འཛུལ་འབད་དེ་ གནད་

དོན་ཚུ་བཤད་ནིའི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ། དེ་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་

དོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ནང་གྲོགས་རམ་འབད་ཚུགས།

• རང་ལུ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩུབ་སྤོད་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་

བའི་བསམ་སྤོད་དང་བྱ་སྤོད་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

བཤད་དགོ།

• རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ཡོད་མི་ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚུའི་མི་ཚེ་བསྐྱར་གསོ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་བཟོ་བྱིན་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ཨམ་སྲུའི་རྩུབ་སྤོད་ལུ་བཟོད་བསན་སྤུ་ལས་ར་མེད་ཟེར་བའི་ཐོག་ ཉེན་

སྲུང་དང་ལྡན་པའི་མི་སྡེ་བཟོ་ནིའི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

• ཆོས་ལུགས་/ལམ་སོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ མི་རིགས་ལ་

སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་རུང་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ཕན་ཚུན་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་

མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་ཚུགས་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།
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སྤྱི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང། 

• ཁྲིམས་ལུགས་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ སྤྱི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་གྱི་གོམས་གཤིས།

• གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• ས་གནས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་ རྩུབ་སྤོད་སྔོན་འགོག་གི་གནད་དོན་འདི་གཙོ་རིམ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་

དགོ།

• མཐུན་རྐྱེན་སྤོད་ནི་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་རིམ་སྒྲིག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ།

• ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
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དྲི་བ། གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་འདི་ག་དེ་སྦེ་
ངོས་འཛིན་འབད་ནི?

རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།

དྲི་བ། གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་
ག་ཅི་སོ?

གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ གཟུགས་ཀྱི་

སོབས་ཤུགས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལོའི་གཟུགས་

ཁར་རྨ་ བཏོན་པ་ ཡང་ན་ དཀའ་སྡུག་མོང་བཅུག་ནི་

ལུ་གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་ སབ་ཨིན། 

དཔེར་ན་་་་་་བརྡུང་ནི་/དྲང་ནི་ གསིག་ནི།

གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་རགས་མཚན།

• སོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།

• སོ་བཏབ་བཏབ་པའི་ཤུལ། ཤུགས་སྦེ་བཤེད་

བའི་ཤུལ།
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དྲི་བ། ང་བཅས་ཀྱིས་གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་སྔོན་འགོག་

འབད་ནི་དང་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ག་ཅི་འབད་དགོ་ག?

• གཞན་གྱིས་བང་བཙོང་བ་དང་ ཨ་ལོ་གཞན་ལུ་བང་བཙོང་བ།
• དབང་ཆུང་བ་ ཡང་ན་ དྲག་རྒོལ།
• ཕམ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་གནོད་པ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྙན་

ཞུ་འཕལ་འཕལ་ར་ལྷོད་པ།
• གཟུགས་སྤྱིག་རྨ་  ཡང་ན་ ཅ་ཆས་ཀྱི་དབྱིབས་ཡོད་པའི་རྨ་ བཏོན་

ཡོད་པ།
• སེམས་ཅན་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་བ་དང་རྨ་ བཏོན་པ།
• མི་སྡེ་དང་མ་མཐུན་པའི་བྱ་སྤོད་འབད་བ།
• ཨ་ལོ་དང་ ན་ལོན་ དེ་ལས་ ཨ་ལོ་རྒས་ཤོས་ཚུ་ལུ་ འདོད་སྤོད་ཀྱི་

བརྡ་མཚོན་པའི་བྱ་སྤོད འབད་བ།
• གཟུགས་ཁར་བཏོག་བཏོག་པའི་ཤུལ་།
• ཨ་རག་དང་མ་འདྲ་བའི་རྨ་ བཏོན་ཡོད་པ།
• གཟུགས་ཁར་རྒྱུ་མཚན་མ་བཤད་པའི་སྤྱིག་རྨ་ ཡོད་པ།

ངོ་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་ནང།

• རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་

གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ན་གཞོན་ལམ་སོན་ལ་སོགས་པའི་ འབྲེལ་

ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་བཞག་དགོ།

• ཨ་ལོའི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ད་ལྟོའི་ འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐོབ་དབང་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ།

• གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨམ་དང་ཨ་ལོའི་གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་༡༠༩༨ དང་ 

འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་འབྲེལ་ཨང་༡༡༣ ན་གཞོན་ལམ་སོན་གྱི་འབྲེལ་ཨང་༡༢༥༧ 

དེ་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་༡༧༡༢༦༣༥༣ གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུང་

དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།
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Ø ཕམ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་་་་་་་་་

•	ཨ་ལོའི་སྤོད་ངན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཞི་བའི་ཐོག་ལས་ཐབས་ལམ་སོན་དགོ།

•	ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ།

•	ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ཁོང་རའི་ཐོབ་དབང་གི་སྐོར་ལས་སོན་བྱིན་དགོ།

•	ནམ་ད་འབད་རུང་ཨ་ལོ་ཚུ་བདག་མེད་སྦེ་བཞག་ནི་མི་འོང།

•	ད་ལོ་ཡོད་པའི་ཨ་ལོའི་ཐོབ་དབང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཧ་གོ་དགོ།

•	སོབ་གྲྭ་དང་	ཁྱིམ་ནང་	ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་གནས་སངས་བཟོ་དགོ།

•	ཨ་ལོ་སྒྲིགས་བཙུགས་པའི་སྐབས་གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཙུགས་ནི་མི་འོང།
མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང།

Ø ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤོད་འབད་མི་ཨིནམ་ལས།

•	ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་མཁོ་སྤོད་འབད་དགོ།

•	སྤོ་གསེང་ས་ཁོངས་	དཔེར་ན་	གླིང་ག་དང་	རྩེད་ཐང་	དེ་ལས་	ན་གཞོན་ལྟེ་བ་ཚུ་	ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

•	ཨ་ལོ་ཚུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་མི་ཚུ་ལུ་	དུས་རྒྱུན་དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་མཁོ་སྤོད་འབད་དགོ།

•	ཨ་ལོ་དང་	གཅེས་སྐྱོང་པ་	དེ་ལས་	མི་མང་ལུ་	ད་ལོ་ཡོད་པའི་	རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་	གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་	གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།

Ø མི་སྡེ་ནང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

•	ག་ར་གིས་དཔྱེ་བལ་སའི་ཡུལ་ཅིག་སྦེ་སོད་དེ་	རྩུབ་སྤོད་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

•	ལོག་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་	སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་	རྩུབ་སྤོད་རྩ་མེད་གཏང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་	གོ་བ་

བརྡ་སྤོད་འབད་དེ་	མི་ཚུ་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།
•	ཨ་ལོ་དང་	གཅེས་སྐྱོང་པ་	དེ་ལས་	མི་མང་ལུ་	ད་ལོ་ཡོད་པའི་	རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་	གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་	གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།

•	ཆོས་ལུགས་/ལམ་སོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་	ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་	དེ་ལས་	མི་རིགས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་རུང་	མི་སྡེའི་འཐུས་

མི་ཚུ་ཕན་ཚུན་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་ཚུགས་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

སྤྱི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང།	

ཁྲིམས་ལུགས་	སྲིད་བྱུས་	དེ་ལས་	སྤྱི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་གྱི་གོམས་གཤིས།

Ø གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

•	ཨ་ལོ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་	སྲིད་བྱུས་གོང་འཕེལ་དང་	གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་གནས་ཚད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལུ་སེམས་

ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

•	ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་དེ་གྲོས་ཆོད་ནང་གཙོ་རིམ་ཅན་ཅི་སྦེ་བཙུགས་དགོ།

•	འབྲེལ་ཡོད་དང་	དོན་དང་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་	སྲིད་བྱུས་	དེ་ལས་	ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
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དྲི་བ། སེམས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཨིན་ན? 

སེམས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད། དམའ་ཕབ་དང་ བརྩེ་མཐོང་ཆུང་བའི་ཐོག་ལས་སྐྱོང་བཞག་འབད་མི་ཚུ་སེམས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་སབ་

ཨིན། 

དཔེར་ན་་་་་མིང་ངན་པ་བཏག་ནི་/འབོ་ནི། དུས་རྒྱུན་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི། ཨུ་ཚུགས་ཐོག་ལས་ངོ་ཚ་བཅུག་ནི།
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དྲི་བ། སེམས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་འདི་ག་དེ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི?

གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་རགས་མཚན།

- རགས་མཚན་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ལཱ་ཁག་ཡོད།

- གཟུགས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ དེ་ལས་ བོ་རིག་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་

 གོང་འཕེལ་འགྱོ་བ།

- མཐུན་ལམ་བཟོ་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་གཏང་བ།

- རང་གིས་རི་ལུ་ཞེན་པ་ལོག་ནི།

- ན་ཟུག་/སེམས་སྡུག་ལུ་མི་འོས་པའི་ངོས་ལེན་འབད་ནི།

- ཉལ་སར་ཆུ་ཤོར་བ།

- རོགས་ཀྱི་དྲན་པ་བཀུག་ནིའི་བྱ་སྤོད་འབད་བ།

- སེམས་ནད།(withdrawal)

- གནམ་མེད་ས་མེད་ཞི་བ་ ཡང་ན་ དྲག་རྒོལ་ཅན་སྦེ་སོད་པ།

- ལྷབ་སྦང་དང་ བོ་སབ་ནིའི་ལུ་དཀའ་ངལ།

- འཛོལ་བ་ཚུ་ལུ་གདོང་ལན་དྲག་པོ་འབད་ནི།

- བར་ཆད་ཅན་/རོགས་ཀྱི་དྲན་པ་བཀུག་ནིའི་བྱ་སྤོད་འབད་བ།

- རང་གིས་རང་ལུ་བརྩི་བཀུར་ཆུང་བ།

- གནས་སངས་གསརཔ་ལུ་འདྲོག་ནི།
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དྲི་བ། སེམས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ག་ཅི་འབད་དགོ་ག?

ངོ་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་ནང།

Ø ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་གིས་་་་་་་་་

• རང་གི་སེམས་ཁམས་དང་ ངན་རྐྱེན་/རྒྱུན་རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ།

• ནམ་ར་འབད་རུང་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕྱི་གཟུགས་སན་བཅོས་ལེན་དགོ།

• རང་གི་བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ཆ་རོགས་དང་ ཡང་ན་ བཟའ་ཚང་སོད་སར་འགྱོ་དགོ།

གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨམ་དང་ཨ་ལོའི་གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་༡༠༩༨ དང་ འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་འབྲེལ་ཨང་༡༡༣ ན་གཞོན་
ལམ་སོན་གྱི་འབྲེལ་ཨང་༡༢༥༧ དེ་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་༡༧༡༢༦༣༥༣ གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུང་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་
ཚོགས་ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།

• རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུང་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ན་
གཞོན་ལམ་སོན་ལ་སོགས་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་བཞག་དགོ།

• ཨ་ལོའི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ད་ལྟོའི་ འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐོབ་དབང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ།

Ø ཕམ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་་་་་་་་་

• རང་གི་ཨ་ལོ་གིས་འཛོལ་བ་འབད་འོང་ཟེར་མནོ་བསམ་གཏང་ཞིནམ་ལས་ལོག་ཨ་ལོ་ཚུ་དྲང་པོའི་ལམ་ལུ་ ལམ་སོན་འབད་དགོ།

• སེམས་ཚོར་དང་སེམས་ཁམས་ལུ་གནོད་པའི་ཨ་ལོའི་བྱ་སྤོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ།

• ཨ་ལོ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་དང་བྱམས་བརྩེ་བསྐྱེད་དགོ།

• བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་རེ་ཚུགས་པའི་ན་ལོན་ཅི་འབད་དགོ།

• ཨ་ལོ་ཚུའི་གཞན་གྱི་གདོང་ཁར་བོ་སབ་ཐངས་དང་སྤོད་པ་སོན་ཐངས་ཚུ་སེམས་ཁར་བཀལ་དགོ།

• ཨ་ལོ་ཚུའི་ མི་ཚེའི་གདོང་ལེན་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་དགོ།

• ནམ་ར་འབད་རུང་ཨ་ལོ་ཚུ་བདག་མེད་སྦེ་བཞག་ནི་མི་འོང།

• ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཨ་ལོའི་ཐོབ་དབང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཧ་གོ་དགོ།

• སོབ་གྲྭ་དང་ ཁྱིམ་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་གནས་སངས་བཟོ་དགོ།
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• ཨ་ལོ་སྒྲིགས་བཙུགས་པའི་སྐབས་ཕན་ནུས་ཅན་དང་ ཐད་ཀར་བཀོད་བྱ་གི་ཐོག་ལས་བཙུགས་དགོ།

• རང་གིས་རང་ལུ་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་བོ་སབ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• བྱ་སྤོད་ངན་པ་ལུ་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་སོན་དགོ།

• ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་སེམས་ཚོར་མཚམས་འཛིན་དང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་ དེ་ལས་ རིག་རྩལ་གྱི་སྐོར་སོན་
བྱིན་དགོ།

མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང།

Ø ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤོད་འབད་ཨིནམ་ལས།

• ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་མཁོ་སྤོད་འབད་དགོ།
• གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཕ་མའི་སྐྱོང་གཞག་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤོད་འབད་དགོ་(བསབ་བྱ་ 
བཀོད་བྱ་ སྒྲིགས་ཁྲིམས་)།

• ལོག་སྤོད་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལོའི་ཡར་སྐྱེད་དང་གོང་འཕེལ་ལུ་གནོད་པ་ག་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤོད་འབད་དགོ།
• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།

Ø མི་སྡེ་ནང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• ག་ར་གིས་དཔྱེ་བལྟ་སའི་ཡུལ་ཅིག་སྦེ་སོད་དེ་ རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།
• ལོག་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ རྩུབ་སྤོད་རྩ་མེད་གཏང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤོད་
འབད་དེ་མི་ཚུ་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།

• ཆོས་ལུགས་/ལམ་སོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ མི་རིགས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་རུང་ མི་སྡེའི་འཐུས་
མི་ཚུ་ཕན་ཚུན་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་ཚུགས་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

སྤྱི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང། 

ཁྲིམས་ལུགས་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ སྤྱི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་གྱི་གོམས་གཤིས།

Ø གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• གནོད་པ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་བཀོད་བྱ་ལུ་བཟོད་བསན་མེདཔ་འབད་དགོ།

• སོབ་གྲྭ་དང་ཁྱིམ་ནང་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སྒྲིགས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་དགོ།

• ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་གཙོ་རིམ་བཟུང་བའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་བརྩམ་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནིའི་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• གྲོས་ཆོད་ག་རའི་ནང་ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་དེ་གཙོ་རིམ་བཟུང་དགོ།

• ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
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དྲི་བ། འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ?

འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད། ན་ལོན་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་འདོད་སྤོད་ཀྱི་བྱ་ངན་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་
འབད་བཅུག་མི་ལུ་འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་ཟེར་སབ་ཨིན། དཔེར་ན་ དབང་བཙོང་འདོད་སྤོད་དང་ ལོ་ན་མ་སྨིན་མི་དང་དབང་
བཙོང་གཉེན་སྦོར། འདོད་སྤོད་ཉེས་བཀོལ། ཚུལ་མིན་ཐོག་འདོགས་པ། ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ཁ་ཁམས་ལོག་སི་སི་སབ་ནི་ དེ་ལས་ 
འདོད་སྤོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་སོན་ནི་ལ་སོགས་པ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

དྲི་བ། འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་དེ་ག་དེ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་སོ?

འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་ཀྱི་རགས་མཚན།

• ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བརྩེ་གདུང་བསྐྱེད་པ།

• ལོ་ཚད་དང་མ་བསྟུན་པའི་འདོད་སྤོད་སྐོར་ལས་ཤེས་པ།

• གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་དཔེར་ན་ ཡུན་རིངམོ་གི་གཡའ་ནད་དང་ན་ཟུག་ གཟུགས་ལས་ཁུ་བ་
འཐོན་ནི་ མཚན་མ་ལས་ཁྲག་འཐོན་ནི།

• སེམས་ནད།

• རང་སོག་གཅད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ནི།

• ཆུང་ཀུ་བསྒང་གི་བྱ་སྤོད་ལོག་འབད་ནི། དཔེར་ན་ ཨམ་མཐེ་བོང་འཇིབ་ནི་ལ་སོགས་པ།

• གློ་བུར་དུ་ཟ་ཁམས་བཀག་ནི་ ཡང་ན་ བཞེས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཟ་ནི།

• རང་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་སོད་ནི།

• སེམས་རྩེ་གཅིག་ལུ་གནས་མ་ཚུགས་པ།

• ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ངོ་ཤེས་མི་ལུ་འདྲོག་ནི་ ཡང་ན་ བོ་གཏད་མ་ཚུགས་པ།

• འདོད་སྤོད་ལས་སྤེལ་བའི་ནད་གཞི་དང་ ཨ་ལུ་ཆགས་པ།
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ངོ་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་ནང།

Ø ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་གིས་་་་་་་་་

• བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་མི་ལུ་སབ་དགོ།

• ནམ་ར་འབད་རུང་ མི་བཏུབ་ མི་འབད་ཟེར་སབ་པར་ཁྱད་མེད། དཔེར་ན་རང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་
འབད་མི་ལུ་སབ་རུང།

• རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུང་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་
བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ན་གཞོན་ལམ་སོན་ལ་སོགས་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་འབྲེལ་བ་བཞག་དགོ།

• ཨ་ལོའི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ད་ལྟོའི་ འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐོབ་དབང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་
དགོ།

• གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨམ་དང་ཨ་ལོའི་གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་༡༠༩༨ དང་ འབྲུག་གི་འགག་
སྡེའི་འབྲེལ་ཨང་༡༡༣ ན་གཞོན་ལམ་སོན་གྱི་འབྲེལ་ཨང་༡༢༥༧ དེ་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་
༡༧༡༢༦༣༥༣ གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུང་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་འབྲེལ་བ་
འཐབ་དགོ།

Ø ཕམ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་་་

• རང་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་བཞག་སྟེ་ ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་
ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་སོད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།

• ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ དུས་ཚོད་དུམ་གྲ་རེ་སོན་ཏེ་ རང་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་དང་ ཁོང་
གི་སེམས་ཁར་ག་ཅི་ར་མནོ་དོ་ག་ དེ་ལས་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་ཅི་སབ་ནི་ཡོད་ག་ཚུ་གིས་
སྐོར་ལས་ དྲི་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གིས་ ཨ་ལོ་དང་ན་གཞོན་ལུ་ཁོང་རའི་མནོ་མི་ཚུ་ས་
གསང་མེད་པར་སབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་འོང།

• ན་ལོན་ཚུ་གི་བར་ནའི་མཐུན་ལམ་ལུ་ ཞི་བའི་སྒོ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནས་ཚུགས་པའི་
གནས་སངས་བཟོ་བ་ཅིན་ དེ་གིས་ ཨ་ལོ་དང་ན་ལོན་ཚུ་ལུ་གཞན་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་ནི་
སོན་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་འོང།

• ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལོའི་འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་ གནོན་ཉེན་ཆེ་བའི་འདོད་སྤོད་དང་
འབྲེལ་བའི་བྱ་སྤོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་དགོ།

• ཨ་ལོའི་ཐོབ་དབང་གི་སྐོར་ལས་སོན་དགོ།

• ནམ་ར་འབད་རུང་ཨ་ལོ་ཚུ་བདག་མེད་སྦེ་བཞག་ནི་མི་འོང།

• ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཨ་ལོའི་ཐོབ་དབང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཧ་གོ་དགོ།

• སོབ་གྲྭ་དང་ ཁྱིམ་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་གནས་སངས་བཟོ་དགོ།

• ཨ་ལོ་སྒྲིགས་བཙུགས་པའི་སྐབས་ གཟུགས་ཁམས་རྩུབ་སྤོད་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཐོག་
བཙུགས་ནི་མི་འོང།

དྲི་བ། འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་སྔོན་འགོག་དང་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ག་ཅི་འབད་དགོ?
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མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤོད་འབད་ཨིནམ་ལས།

• ཨ་ལོ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་མཁོ་སྤོད་འབད་དགོ།

• གནོད་པ་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་བྱིན་དགོ།

• ཨ་ལོ་ག་ར་དང་ལྷག་པར་དུ་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་ལུ་དུས་རྒྱུན་དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།

• མི་སྡེ་ནང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• ག་ར་གིས་དཔྱེ་བལྟ་སའི་ཡུལ་ཅིག་སྦེ་སོད་དེ་ རྩུབ་སྤོད་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

• ལོག་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ རྩུབ་སྤོད་རྩ་མེད་གཏང་དགོཔ་ཁ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་
བརྡ་དོན་འབད་དེ་མི་ཚུ་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།

• ཆོས་ལུགས་/ལམ་སོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ མི་རིགས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་རུང་ མི་སྡེའི་འཐུས་
མི་ཚུ་ཕན་ཚུན་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་ཚུགས་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

སྤྱི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང། 

ཁྲིམས་ལུགས་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ སྤྱི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་གྱི་གོམས་གཤིས།

གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• སོབ་གྲྭ་དང་ ཁྱིམ་ནང་ དེ་རས་ སྤོ་གསེང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་འཐོན་པ་ཅིན་
བཟོད་བསན་མེདཔ་འབད་དགོ།

• སོབ་གྲྭའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་/ལོག་སྤོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཡོན་བྱིན་བཅུག་དགོ།

• ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་གཙོ་རིམ་བཟུང་བའི་ སྲིད་བྱུང་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་བརྩམ་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནིའི་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• གྲོས་ཆོད་ག་རའི་ནང་ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་དེ་གཙོ་རིམ་བཟུང་དགོ།

• ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ 

   ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
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དྲི་བ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ?

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ ན་ལོན་(ངོ་ཤེས་མི་དང་མ་ཤེས་མི་)དང་ འདྲ་མཉམ་ཚུ་གིས་ འདོད་སྤོད་ཉེས་བཀོལ་
དང་ཨ་ལོ་རྩུབ་སྤོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ གཞན་ཌི་ཇི་ཊལ་གྱི་ཐབས་རིག་/ཐབས་རིག་གཞན་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ལུ་སབ་ཨིན། ཐབས་རིག་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ དགའ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་འཚོལ་ཞིབ་བརྩིས་པའི་ལོ་
ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ནང་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་མཐོང་རྒྱ་མོང་བཅུགཔ་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་ལ་ལུ་ཁྲིམས་འགལ་
དང་ལ་ལུ་ཁྲིམས་འགལ་མེན་ ཨིན་རུང་ ག་ར་གནོད་ཅན་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ རྩུབ་སྤོད་ཅན་གྱི་
ནང་དོན་མཐོང་རྒྱ་མོང་ནི་དང་ མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་མ་དགའ་བའི་གཏམ་བཤད་པ་ ཕྱི་མི་
ལུ་སང་བའི་འཕྲིན་ཡིག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བང་བཙོང་དབང་བཙོང་གི་ངན་བསྐུལ་འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

• ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ འགོ་ཐོག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་སོད་མི་ ཨ་ལོ་༡༧༥,༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་འདུག།

• སྐར་ཆ་ཕྱེད་ནང་ ཨ་ལོ་རེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་སོདཔ་ཨིན་པས།

• ཨ་ལོ་ས་ཡ་༨༠༠ གིས་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

• འཛམ་གླིང་ནང་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དཔྱ་༣ ལས་༡ ཨ་ལོ་ཨིན་པས།

• འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་ འབྲུག་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མངམ་ར་ སྐྱེས་ལོ་
༦-༢༤ གི་བར་ན་འབད་མི་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག། དེ་ཡང་ དཔྱ་སྙོམས་ཚད་གཞི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ 
ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ དུས་ཡུན་ སྐར་མ་༡༦༣ རེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རྫོགསཔ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། ཕམ་
གསུམ་ལས་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལྟ་རོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཕམ་༡༢༤༤ ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༦ གིས་ཨ་ལོ་ཚུ་
གིས་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
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• འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་(བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག། ཤེས་རིག་
ལྷན་ཁག། རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚོགས) (༢༠༡༩) 
‘‘རྒྱལ་ཡོངས་ཨ་ལོའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་” གི་
སྙན་ཞུ་ནང་ སྐྱེས་ལོ་༡༢-༡༧ གྱི་བར་ན་འབད་མི་སོབ་ཕྲུག་༢༣༨༡ 
ལས་ བརྒྱ་ཆ་༨༡.༡ ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་(གློག་རིག་བཟུམ་སྦེ་ལག་ལེན་
རིམ་ལུགས་དང་མཉེན་ཆས་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་འཕྲིན) ཡོདཔ་ད་ ཉིན་
བསར་བཞིན་དུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡-༢ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་སོད་དེ་ 
དུས་ཚོད་རྫོགསཔ་མས་ཟེར་ བཀོད་དེ་འདུག།

• སྐྱེས་ལོ་༡༢-༡༧ གྱི་བར་ན་འབད་མི་ སོབ་ཕྲུག་བུམོ་༢༣༨༡ ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་༥༧ གྱིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ངོ་མ་ཤེས་མི་དང་འཕད་དེ་ 
འབྲེལ་བ་བཟོ་ནུག།

• སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་༣༨ ཀྱིས་ ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་
/ཌི་ཇི་ཊལ་གྱི་ཐབས་རིག་ལག་ལེན་ནི་ལུ་བཀག་ཆ་མེད་ཟེར་བཀོད་ནུག།

• ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་འཇིགས་སྐུལ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ མཐོ་ཤོས་ར་(བརྒྱ་
ཆ་༥༠) མི་གཞན་གྱིས་སྒེར་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་དེ་ཨིན་པས།
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ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་འདོད་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་པར་བརྙན་དང་འཕྲིན་ཡིག་གཏང་ནི། 

རང་དང་གཞན་གྱི་ འདོད་སྤོད་དང་འབྲེལ་པར་དང་ གློག་བརྙན་ལ་སོགས་པ་གཏང་སྟེ་ གཞན་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་བཟོ་
བ། གལ་སྲིད་ཨ་ལོ་/ན་ལོན་ཚུ་ལུ་དབང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་ འདོད་སྤོད་ཀྱི་པར་བརྙན་དང་ འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་གཏང་བཅུག་
པ་ཅིན་དེ་ལུ་ ལོག་སྤོད་ཟེར་ སབ་ཨིན།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་དབང་བཙོང་། 

གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བང་བཙོང་དབང་བཙོང་འབད་མི་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་དབང་བཙོང་ཟེར་ སབ་ཨིན། 
དེའི་གྲངས་སུ་ འཇིགས་སྐུལ་དང་ མ་གུས་པའི་བསམ་འཆར་བཙུགས་ནི་ ངོ་རགས་བརྐུ་ནི་ གནས་ཚུལ་རྫུས་མ་ཁྱབ་
སྤེལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ མི་གཞན་གྱི་སོད་གནས་འཚོལ་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

སེམས་ཚོར་གྱི་རྩུབ་སྤོད། 

སེམས་ཚོར་གྱི་རྩུབ་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ དུས་རྒྱུན་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ ཉེས་བཙུགས་ དེ་ལས་ གཡོ་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
སེམས་ཚོར་ལུ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་ནི་ལུ་སབ་ཨིན།

ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་གྱི་འབྲེལ་མཐུན། 

ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་གྱི་འབྲེལ་མཐུན་ཟེར་མི་འདི་ འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་དང་ ཉེས་
བཀོལ་ དེ་ལས་ ནག་ཚོང་གི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་ལམ་བཟོ་མི་ལུ་
གོཝ་ཨིན།

འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་དང་ཉེས་བཀོལ། 

འདོད་སྤོད་ལོག་སྤོད་དང་ཉེས་བཀོལ་ཟེར་མི་འདི་ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་དབང་བཙོང་སྟེ་ འདོད་པའི་འཕྲིན་ཡིག་དང་ པར་ 
དེ་ལས་ གློག་བརྙན་ཚུ་གཏང་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་ན་ འདོད་སྤོད་ཀྱི་བོ་སབ་བཅུག་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
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དྲི་བ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྩུབ་སྤོད་སྔོན་འགོག་དང་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ག་ཅི་འབད་དགོ?

འབད་བཏུབ།

C ནམ་ར་འབད་རུང་ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཙུགས་མི་ཚུ་གཏན་འཇིགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་
ཁྱབ་པའི་ཁར་ གཏན་རྐྱང་གི་དོན་བཏོན་གཏང་ནི་མེད་ལཱ་ཁག་དྲགས་ཅིག་ཟེར་ སེམས་ཁར་ངེས་དགོ།

C རང་དང་གཅིག་ཁར་ག་གིས་བཤད་ཐོ་གཏང་བཏུབ་ག་དང་ རང་གི་པར་དང་ སྒེར་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་ག་
ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་གི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཏམ་ཁང་གི་ཁ་བྱང་ཚུ་དུས་རྒྱུན་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།

C ཟློག་མཉེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ གློག་རིག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ།

C ནམ་ར་འབད་རུང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཐོབ་པའི་ལཱ་གཡོག་དང་གྲོགས་རམ་ཚུ་ལུ་དྲན་པ་བཏོན་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལཱ་
གཡོག་གི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཅི་ག་ ཡང་ན་ གྲོགས་རམ་ཐོབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ཡོད་ག་དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོཔ་ད་ 
གལ་སྲིད་ རྒྱུ་མཚན་ག་ནི་མེད་པ་ཅིན་ དེ་གཡོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་ལས་ དྲན་པ་བཏོན་དགོ། གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
དེའི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།

C གལ་སྲིད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྩུབ་སྤོད་འབྱུང་པ་ཅིན་ རང་གི་ཕམ་དང་ བདག་འཛིན་པ་ ཡང་ན་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་
སོབ་དགོ། འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། དེ་ཁྱོད་ཀྱི་འཛོལ་བ་མེནམ་ལས་ ངོ་ཚ་དགོཔ་
མེད།

C བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་རྒས་ཤོས་ལུ་མ་སབ་པར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འཕད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་མེད་ལུང་སོང་གི་ས་
ཁོངས་ནང་འཕད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།

C ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ག་དེ་སྦེ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་སོད་དགོཔ་ཨིན་ནིའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ གཅིག་
གིས་ཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གྱི་རྩུབ་སྤོད་ལུ་རྒྱབ་འགལ་འབད་དགོ།

C ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ག་དེ་སྦེ་ཉེན་དང་ལྡནམ་སྦེ་སོད་དགོ་ག་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ གཅིག་གིས་ཅིག་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 

C ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྩུབ་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ག་ཅི་འཐོན་རུང་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨམ་དང་ཨ་ལོའི་གྲོགས་
རམ་རྒྱུན་ལམ་༡༠༩༨ དང་ འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་འབྲེལ་ཨང་༡༡༣ ན་གཞོན་ལམ་སོན་གྱི་འབྲེལ་ཨང་༡༢༣༧ དེ་ལས་ 
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་༡༧༡༢༦༣༥༣ གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུང་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།
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འབད་མ་བཏུབ།

D ང་གིས་ངོ་ཤེས་མི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འཕད་མི་ དེ་ལས་ ནམ་ཡང་མ་འཕད་
མི་ལུ་ རང་གི་པར་དང་སྒེར་གྱི་བརྡ་དོན་ དཔེར་ན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཨང་དང་ སོབ་གྲྭ་ 
ཡང་ན་ ཁྱིམ་གྱི་ཁ་བྱང་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལས་
འཛེམ་དགོ།

D ཡོངས་འབྲེལ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ཡོད་པའི་ སེམས་དཀྲུགས་པའི་ནང་དོན་
ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་མི་འོང། དེ་བཟུམ་མའི་ པར་དང་གློག་བརྙན་ དེ་ལས་ ཡི་གུ་ཚུ་གིས་ 
ཤུལ་ལས་རང་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་འོང།

D ན་གཞོན་ཚུ་གི་གྲོས་གནས་དང་གཏམ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་དང་བོ་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་
འོས་འབབ་མེདཔ་ལས་ བལྟ་ནི་མི་འོང། གལ་སྲིད་ལ་ལུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་མ་བདེ་ཁག་ཁ་
དང་ ཚ་གྱང་ལངས་ནིའི་ བོ་རེ་སབ་པ་དང་ ཡི་གུ་རེ་བྲིས་བ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ངོས་ལེན་མ་
འབད་བར་གཏམ་ཁང་ནང་ལས་ ཐོན་འགྱོ་དགོ།

D བོ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང། བརྡ་
དོན་ཚུ་རང་གི་བོ་གཏད་ཚུགས་མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་བདེན་
དཔྱད་འབད་དགོ།

D ལེབ་ཊོབ་དང་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ འགྲུལ་
འཕྲིན་ཚུ་གི་ གསང་ཨང་ཚུ་གཞན་ལུ་སབ་ནི་མི་འོང།

D མི་ངོ་མ་ཤེས་མི་ལས་ཆ་རོགས་ཀྱི་མགྲོན་བརྡ་འོངམ་ད་ ངོས་ལེན་
འབད་ནི་ལུ་ཚེར་སྣང་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང། ཆ་རོགས་གསརཔ་བཟོ་ནི་འདི་
ལེགས་ཤོམ་ཨིན་རུང་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཁོང་གི་གནས་
སྡུད་དེ་བལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ། ཆ་རོགས་བཟོ་ནིའི་མགྲོན་བརྡ་སྐྱེལ་མིའི་
ཆ་རོགས་ཀྱི་ཆ་རོགས་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ཆ་རོགས་གཅིག་ཨིན་སྦེ་ག? ཁྱོད་ར་
གཉིས་སོད་སའི་ས་གནས་གཅིག་ལས་ཨིན་ན? མི་འདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་
བརྡ་དོན་ཚུ་མཐོང་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་གི་སྒེར་གྱི་
ཐབས་རིག་བརག་ཞིབ་འབད་དགོ། མི་ལ་ལུ་གིས་རྫུས་མ་བཟོཝ་ལས་
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཁོང་གིས་བྲིས་མི་དང་ སབ་མི་ཚུ་བདེན་པ་
ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད་ཟེར་མི་འདི་སེམས་ཁར་ངེས་དགོ།

D གལ་སྲིད་ཁྱོད་རའི་ཉེན་སྲུང་གི་སྐོར་ལས་ ཚ་གྱང་ཡོདཔ་འདྲཝ་ 
ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཐོན་པ་
ཅིན་ འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་མ་སོད་པར་ དེ་འཕོའཕོ་ལས་ རང་གིས་
བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ན་ལོན་ལུ་སབ་དགོ།ལས་ རང་གིས་བོ་གཏད་
ཚུགས་པའི་ན་ལོན་ལུ་སབ་དགོ།
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Ø ཕམ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པ་འབདཝ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཤེས་དགོ།

འབད་བཏུབ།

C རང་གི་ཨ་ལོ་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ལོག་སྤོད་དང་གནོད་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་སབ་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ནང་དོན་
ལུ་ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ།

C ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ལོ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བྱུང་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འབག་འོང་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་དང་ ངོས་ལེན་
ཅན་ཅིག་འབད་དེ་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ཁྱོད་ལུ་ ཨ་ལོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་པའི་བརྡ་དོན་དང་ ཡང་ན་ 
ཉམས་མོང་མེད་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལས་གྲོགས་རམ་ལེན་ནི་ལུ་ཚེར་སྣང་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང།

C ཨ་ལོ་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་མི་དང་ སོབ་སྦང་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་གིས་སྐོར་ལས་ ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་རིས་
ནངས་པ་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མི་སྡེའི་ཐབས་རིག་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་གློག་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
ལྷབ་སྦང་འབད་དགོ།

C ཨ་ལོའི་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དང་ བཀག་དགོ་པའི་ནང་དོན་བཀག་ནི་ ཡང་ན་ ལེན་ནིའི་ཉེན་
བརྡ་ཚུ་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།

C ཁྱོད་རའི་ཨ་ལོ་ལུ་འོས་འབབ་ལྡན་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་བྱ་སྤོད་སོན་དང་ ལྷབ་སྦང་གི་དོན་ལུ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གཅིག་ཁར་སྦེ་དུས་ཚོད་སོན་དགོ།
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འབད་མ་བཏུབ།
D ལྟ་རོག་མ་འབད་བར་ཨ་ལོ་ཚུ་ འཕྲུལ་རིག་དང་ གློག་རིག་ འགྲུལ་འཕྲིན་ དེ་ལས་ ལག་གློག་རིག་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ཚད་ལས་

བརྒལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་མི་འོང། 

D རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལུ་བརྟེན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་ལོ་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཚད་འཛིན་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ ལཱ་འབད་མ་
བཅུག་པར་བཞག་ནི་མི་འོང། འཕྲུལ་རིག་གིས་གོ་སྐབས་གསརཔ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དེ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་
ག་ སེམས་ཁར་བཀལ་ཏེ་ལྟ་རོག་འབད་དགོ།

D ཨ་ལོ་གིས་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་འབྱུང་པའི་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སབ་ད་ཙིགཔ་ཟ་ནི་ ཡང་ན་ སེམས་ཕམ་ནི་མི་འོང། 
ཨ་ལོ་ལུ་རྫུན་ཁ་བཀལ་ནི་མེན་པར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་སོད་དགོ་པའི་ བསབ་སོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་
བྱིན་དགོ། གལ་སྲིད་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པ་ཅིན་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལས་ལེན་དགོ།

D ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ལཱ་ཚུ་ལྟ་རོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁ་བྱང་ནང་ གསང་འཛུལ་འབད་དེ་ རང་གི་ཨ་
ལོའི་སྒེར་དབང་མེདཔ་གཏང་ནི་མི་འོང།

D སྒྱེན་མོ་སྦེ་ཡོད་པའི་རང་ཨ་ལོའི་པར་ ཡང་ན་ ངོ་ཚ་སི་སིའི་པར་དང་ གློག་བརྙན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཙུགས་ནི་མི་འོང། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་པར་བརྙན་བཙུགས་ནི་འདི་ ཧིང་ཚ་སི་སི་ཅིག་སྦེ་མནོ་འོང་ ཨིན་རུང་ འདོད་སྤོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ལས་གཡིབ་སྟེ་ཨ་ལོ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་ཡོད་ཟེར་མནོ་དགོ།

D ནམ་ར་འབད་རུང་ རང་གི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་དང་ སོད་སའི་ས་གནས་ དེ་ལས་ འཆར་གཞིའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ཚེ་གཞན་
ལུ་སབ་ནི་མི་འོང། གལ་སྲིད་སབ་པ་ཅིན་ དེ་གིས་རང་གི་བཟའ་ཚང་གི་ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་འོང།
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ལོ་ཚད་འདྲ་མཉམ་གྱི་རྩུབ་སྤོད།
འཛམ་གླིང་ནང་གི་ན་གཞོན་ཕད་ཀ་ཅིག་ལུ་ སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་དང་ སོབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ལས་པར་ རྩུབ་སྤོད་བྱུང་དོན་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཨ་ལོ་ཚུའི་དོན་ལུ་ སོབ་གྲྭ་འདི་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་མ་བཟོ་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་སོང་ཕག་ལས་བཅད་མི་ལུ་ ཡར་སྐྱེད་དང་ ལྷབ་སྦང་
གི་གོ་སྐབས་མ་མཐོབ་པར་ར་ལུས་འོང། འཛམ་གླིང་ནང་ ཨ་ལོ་ཚུ་རྩུབ་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ དབང་བཙོང་བང་བཙོང་ 
སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ འདོད་སྤོད་ཉེས་བཀོལ་ གོ་མཚོན་ དེ་ལས་ གཞན་ལོག་སྤོད་ཚུ་ལས་ མཛེམ་
སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་འཐོན་ཏེ་ཁྱིམ་ནང་སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩུབ་སྤོད་ཀྱིས་ ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་ གནོདཔ་མ་ཚད་ 
ལྷབ་སྦང་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིན། རྩུབ་སྤོད་ལུ་བརྟེན་ རང་ཡིད་རང་མགུ་དང་ ཡོད་ཐོ་ལུ་གནོདཔ་མ་ཚད་ སོབ་སྦོང་གི་གནས་རིམ་ལུ་
གནོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ ཨ་ལོ་མང་ཤོས་ཅིག་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་འཐོན་སོད་དགོཔ་པའི་ཁར་ འཕོ་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་
ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩུབ་སྤོད་བྱུང་མི་ཨ་ལོ་ཚུ་ ཁོང་ར་དང་འདྲ་མཉམ་ཚུ་གིས་སྣང་ཆུང་སྦེ་བརྩིཝ་ལས་ ཆ་རོགས་མེད་པའི་སྐྱོང་སྣང་
ནང་སོད་དགོ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་རིགས་ཆུང་བ་དང་ ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན་ དེ་ལས་ མཚན་མ་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་(LGBTQI) ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་འབྱུང་ནི་ཉེན་ཁ་མངམ་ཡོདཔ་ཨིན།

འཛམ་གླིང་ནང་ སོབ་ཕྲུག་༣ ལས་༡ གིས་ (སྐྱེས་ལོ་༡༣-༡༥ བར་ན་འབད་མི་) འཐབ་འཛིང་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབདཝ་ཨིན་
པས། དེའི་ནང་ཉིད་ལས་ བུཚ་ཚུའི་ནང་འཁོད་ལུ་དྲག་རྒོལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་མངམ་ཐོནམ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ མི་བཙན་པའི་ཉེ་འདབས་ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་
དང་ གོ་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་རྩུབ་སྤོད་འབད་མི་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་མི་སྡེ་
ནང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དངོས་གནས་དང་ ལམ་སོལ་གྱི་གོམས་གཤིས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འདྲ་མཉམ་གྱི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་
འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

འཛམ་གླིང་ནང་ སྐྱེས་ལོ་༡༣-༡༥ གི་བར་ན་འབད་མི་ སོབ་ཕྲུག་ས་ཡ་༡༣༠ ལུ་ རྩུབ་སྤོད་བྱུང་དེ་འདུག། སྐྱེས་ལོ་༡༣-༡༥ གི་
བར་ན་འབད་མི་ སོབ་ཕྲུག་༣ ལས་༡ གི་ འཐབ་འཛིང་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབདཝ་ཨིན་པས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ 
གཟུགས་ཁམས་དང་ འདོད་སྤོད་ དེ་ལས་ སེམས་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་མངམ་ཡོད།

འབྲུག་ལུ་ བུཚ་(༢༤.༢) དང་བུམོ་(༢༡.༨) ལུ་ འདྲ་མཉམ་པའི་རྩུབ་སྤོད་བྱུང་ནུག་(ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་ཞིབ་འཇུག་༢༠༡༦)། དབང་
བཙོང་བང་བཙོང་དང་ འཐབ་འཛིན་ དེ་ལས་ འདྲ་མཉམ་པའི་རྩུབ་སྤོད་དེ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པས།

འཛམ་གླིང་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་གི་འཕོད་བསྟེན་ཞིབ་འཇུག་ནང་འཁྲིལཝ་ད་ སྐྱེས་ལོ་༡༣-༡༥ བར་ན་འབད་མི་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལུ་ ཉིན་
གྲངས་༣༠ ནང་རྩུབ་སྤོད་ཚར་གཅིག་ལས་ལངམ་བྱུངམ་མས་ཟེར་བཀོད་ནུག།

འདྲ་མཉམ་པའི་རྩུབ་སྤོད་བྱུང་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་ གཉེན་བྲལ་དང་ མཚམས་འཛིན་མེད་པར་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་སོད་ནི་ 
ཆང་ རྒྱུ་རྫས་ དབུལ་ཕོངས་ དགའ་མཐུན་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ སྣང་མེད་བཞག་པ་དང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ བྱུངམ་ཨིན་པས།



39

འདྲ་མཉམ་གྱི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་རགས་མཚན།

• སོབ་གྲྭ་ནང་ཆད་སྦེ་ལུས་པ། སོབ་གྲྭའི་ལཱ་ཚུ་ནང་འབྲེལ་
གཏོགས་མི་འབད་བར་སོད་ནི།

• གཟུགས་ཁར་རྨ་ སྐྱོན་ཡོད་པ།

• སེམས་ཁམས་དང་སེམས་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།

• ཕྱིར་བཏོན་པ་དང་རང་ཡིད་རང་མགུ་མེད་པ།

• གཉིད་མེད་པ།

• ཆང་དང་རྒྱུ་རྫས་ལོག་སྤོད།

• བྱ་སྤོད་ལུ་འགྱུར་བ།

• ལོ་ཚད་དང་མ་བསྟུན་པའི་བྱ་སྤོད།

• མི་གཞན་ལུ་གནོད་པ་ཆེ་བ།
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གཞུང། སོབ་གྲྭ་ནང་དང་སོབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་
རུང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཉེན་སྲུང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནིའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་དགོ། ཉེན་
སྲུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་མི་ ཡང་ན་ ཚངམ་སྦེ་མེད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ལུས་ཐོག་ཉེས་
ཁྲིམས་བཀག་དམ་འབད་དགོ། 

འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་གདོང་ལེན་དང་ ཕྱིར་གཏུགས་རིམ་ལུགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། སོབ་གྲྭའི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ཤེས་བྱ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་ ཉམས་མོང་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མཁོ་སྤོད་འབད་དགོ།

སོབ་གྲྭ་ནང་དང་ སོབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་མེདཔ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ མི་སྡེའི་
མཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤོད་ལུ་བརྟེན་པའི་གནོད་པ་ཚུ་ངོ ས་འཛིན་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ རྩུབ་
སྤོད་སྔོ་འགོག་འབད་ཚུགས་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ཁར་ སོབ་གྲྭ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་
བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ལཱ་ཚུ་འབད་ཆོག་ཆོག་སྦེ་སོད་དགོ། ང་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་
ལས་ མང་སྡེ་དང་ སོབ་གྲྭའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལོའི་ཐོབ་དབང་དང་ཕོ་མོ་དབྱེ་བའི་ཤེས་ཚོར་ཡར་
རྒྱས་གཏང་ནི་ནང་ འཇིགས་སྣང་དང་ལན་ལོག་མེད་པའི་གསལ་སོན་དལ་དབང་གི་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་
སྦེ་སབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་དང་ ཕམ་ དེ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སོབ་གྲྭ་ནང་དང་ 
སོབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ འབྱུང་པའི་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་དེ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་དགོ།

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་ མ་དངུལ་གྱིས་ སོབ་གྲྭ་ནང་དང་ སོབ་གྲྭའི་མཐར་འཁོར་འབྱུང་པའི་
རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་མེདཔ་བཟོ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་དང་ གྲོགས་
རམ་བྱིན་མི་སྤེལ་ཁང་དང་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འཕྲུལ་རིག་དང་རྒྱུ་
དངོས་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན།

• ཁོང་གི་བྱ་སྤོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་རང་ཚོར་གྱི་སྒོ་ལས་ཤེས་དགོ།

• རྩུབ་སྤོད་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།

• བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ཆ་རོགས་དང་ ཡང་ན་ བཟའ་ཚང་འབད་སར་འགྱོ་དགོ།

• རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུང་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་
ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ན་གཞོན་ལམ་སོན་ལ་སོགས་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སྙན་
ཞུ་འབད།

• ཁོང་གི་འདྲ་སྡེ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

• མཛའ་མཐུན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་དཀྲོགཔ་ཨིན་ན་དང་ དབང་བཙོང་འབདཝ་ཨིན་ན་གཉིས་ཀྱི་བར་
ཁྱད་པར་ཤེས་དགོ།

• ལོག་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ག་ར་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

དང་ལེན།
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Ø ཕམ་དང་གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་་་་་་་་

• སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་དགོ།

• རྩུབ་སྤོད་སྔོན་འགོག་གནད་དོན་ཐོག་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་དགོ།

• ཆ་རོགས་ནང་འཁོད་ལུ་ཁ་གཏང་ནི་དང་སྐྱོན་བརྗོད་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི་མི་འོང།

• འདྲ་མཉམ་ནང་འཁོད་ལྷབ་སྦང་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• ཨ་ལོའི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ་པའི་ཁར་ ཉེན་བརྡའི་སྐོར་ལས་ཡང་ཤེས་དགོ།

• དོགས་པ་ཅན་གྱི་རྩུབ་སྤོད་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

• ཨ་ལོ་ཚུ་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་སྒྲིགས་བཙུགས་དགོ།

• ག་ཅི་ཐད་ལས་འབད་རུང་མཚམས་ཚོད་དང་གོམས་གཤིས་བཙུགས་དགོ།

• ཨ་ལོའི་སོབ་གྲྭའི་གནད་དོན་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དགོ།

མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང།

Ø ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤོད་འབད་མི་ཨིནམ་ལས།

• ཨ་ལོ་དང་ན་ལོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་མཁོ་སྤོད་འབད་དགོ།

• ཨ་ལོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྩུབ་སྤོད་མེད་པའི་ས་ཁོངས་བཟོ་དགོ།

• གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཕ་མའི་སྐྱོང་གཞག་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གོ་བ་བརྡ་སྤོད་འབད་དགོ། (བསབ་བྱ། 
བཀོད་བྱ། སྒྲིགས་ཁྲིམས)།

• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ གྲོགས་རམ་རྒྱུན་
ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།
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• མི་སྡེ་ནང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• ག་ར་གིས་དཔྱེ་བལྟ་སའི་ཡུལ་ཅིག་སྦེ་སོད་དེ་ རྩུབ་སྤོད་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

• ལོག་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ རྩུབ་སྤོད་རྩ་མེད་གཏང་དགོཔ་ཁ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་
བ་བརྡ་དོན་འབད་དེ་མི་ཚུ་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་དགོ།

• ཆོས་ལུགས་/ལམ་སོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ མི་རིགས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་རུང་ མི་སྡེའི་
འཐུས་མི་ཚུ་ཕན་ཚུན་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་ཚུགས་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

སྤྱི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང། 

ཁྲིམས་ལུགས་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ སྤྱི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་གྱི་གོམས་གཤིས།

Ø གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས།

• གནོད་པ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་བཀོད་བྱ་ལུ་བཟོད་བསན་མེདཔ་འབད་དགོ།

• སོབ་གྲྭ་དང་སྤོ་གསེང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་རྩུབ་སྤོད་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་དམ་དམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།

• གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོའི་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ལྟ་རོག་འབད་དགོ།

• སོབ་གྲྭ་ནང་སོབ་དཔོན་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་བཙུགས་དགོ།

• ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་འདི་གཙོ་རིམ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་ཚུགས་པའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་བརྩམ་དགོ།

• ཨ་ལོ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནིའི་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

• གྲོས་ཆོད་ག་རའི་ནང་ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་དེ་གཙོ་རིམ་བཟུང་དགོ།

• ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
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ཨ་ལོ་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས།

༡) འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་༢༠༠༨།

མི་ངོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཚེ་སོག་དང་འདོད་དབང་ རང་སོའི་བདེ་སྲུང་ ཁ་སབ་དང་བསམ་འཆར་གསལ་སོན་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་སོད་
གནས་ མནོ་བསམ་དང་བསམ་དཔྱད་ ཆོས་ལུགས་ དེ་ལས་ ཞི་བའི་འཛོམས་འདུའི་དལ་དབང་ཡོད། ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལུ་
ཨ་ལོ་ག་ར་འདྲ་མཉམ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་ལུ་ གནད་དུ་སྨིན་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེན་སྐྱོབ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་རིམ་ཡོདཔ་ལས་ 
རིགས་རུས་ ཡང་ན་ ཕོ་མོ་ སྐད་ཡིག་ ཆོས་ལུགས་ སྲིད་དོན་ ཡང་ན་ གནས་འབབ་གཞན་ལུ་བརྟེན་ ཕོགས་རིས་ཕྱེ་
ནི་མེད།

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་ སོབ་གྲྭར་འཛུལ་རན་པའི་ལོ་ཚད་ལོན་མི་ ཨ་ལོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ སོབ་རིམ་བཅུ་པ་ཚུན་ཤེས་ཡོན་སོང་པར་
བྱིན་ནི་དང་ བཟོ་རིག་དང་ཁྱད་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་དེ་ 
གཟེངས་ཐོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མཉམ་ལུ་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་ གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་ ཕོགས་རིས་དང་ ཉེས་བཀོལ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་གཞག་ནིའི་ཐབས་ལམ་གྱི་

དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་དགོ།

༢) འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཨ་ལོའི་ཐོབ་དབང་ལྷན་འཛོམས་(UNCRC) ༡༩༨༩།

ཨ་ལོ་ག་ར་ལུ་ཐོབ་དབང་ཡོད། ཐོབ་དབང་དེ་ ཨ་ལོ་གི་འབད་ཚུགས་མི་དང་ཐོབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཐོབ་
དབང་ཚུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཨ་ལོའི་ཐོབ་དབང་ཞལ་འཛོམས་ཟེར་མིའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་
ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ཐོབ་དབང་དེ་ཚུ་ལུ་ཁ་འཆམ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐོབ་དབང་ཚུ་གཅིག་གི་ཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
འདྲན་འདྲ་ར་གལ་ཆེ།  ཨ་ལོ་ཚུ་སོམ་ལངས་པའི་བསྒང་ལས་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཐོབ་དབང་སྤོད་ནིའི་ 
འགན་ཁུར་མངམ་ཡོད།

ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་་་་་་་
• རྩུབ་སྤོད་དང་ ལོག་སྤོད་ དེ་ལས་ བདག་མེད་བཞག་ནི་ལས་ སྲུབ་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།
• རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་སོན་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།
• ཕམ་གྱི་མཐའ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།
• རང་གི་བསམ་འཆར་བཤད་ནི་གཞན་ལུ་ཉན་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཨ་ལོའི་ཐོབ་དབང་ལྷན་འཛོམས་འདི་ མི་རིགས་དང་ ཆོས་ལུགས་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནད་དོན་
ཚུ་ལུ་མ་བརྩི་བར་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ཨ་ལོ་ཚུའི་ཐོབ་དབང་བཟོ་མི་ཅིག་ཨིན།

• འབྲུག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལུ་འཆང་ཡིག་གུ་མཚན་རགས་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ཨ་ལོ་ཉོ་བཙོང་དང་ 
ཨ་ལོའི་སད་ཚོང་ དེ་ལས་ ཨ་ལོའི་འདོད་སྤོད་ དེ་ལས་ ཨ་ལོའི་དམག་སྡེ་འཛིང་འཁྲུག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་
དང་འབྲེལ་བའི་ལག་ལེན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ དང་༢༠༡༠ ལུ་དག་བཅོས་འབད་ཡི།
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༣) འབྲུག་གི་ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཉེན་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ།

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཨ་ལོ་ཚུ་དབྱེ་བ་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

• དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཨ་ལོ། གཞིས་བཅགས་ཀྱི་གནས་ཁང་ ཁྱིམ་གང་རུང་མེད་པ་/ཨ་ལོ་
གཅེས་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ དམ་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའི་ཕམ་ཡོད་མི། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་གི་
དོན་ལུ་ཉེས་བཀོལ་ ཡང་ན་ ལོག་པར་སྤོད་པ་འབྱུང་སྲིད་པའི་རིགས།

• ཁྲིམས་དང་རྒྱབ་འགལ་བྱུང་བའི་ཨ་ལོ། སྐྱེས་ལོ་༡༢ ཡན་ཆད་ཀྱི་ཨ་ལོ་ཅིག་གི་གནོད་འགེལ་ཅིག་འབད་དེ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཉེན་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་་་་

• ཨ་ལོ་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ལམ་སོན་གཞི་རྩ།

• ཨ་ལོའི་ཉེས་སྤོད་སྔོན་འགོག། བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ སྣ་
མང་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་དང་བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ག་དེ་སྦེ་འབག་དགོཔ་ཨིན་ནའི་
སྐོར་ལས་ གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན།

• དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཨ་ལོའི་འགྲེལ་བཤད།

• ཁྲིམས་དང་རྒྱབ་འགལ་བྱུང་བའི་ཨ་ལོའི་འགྲེལ་བཤད།

འབྲུག་གི་ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་་་་་་་

• ཨ་ལོའི་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ལམ་སོན་གཞི་རྩ།

• ཨ་ལོའི་ཉེན་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ གཞུང་གི་དབང་འཛིན་ག་ར་དང་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་འགན་ཁུར་དང་ལཱ་
འགན།

• ཨ་ལོའི་ཉེན་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་ལཱ་འགན།

• དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལུ་ཨ་ལོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན།

• ཁྲིམས་དང་རྒྱབ་འགལ་བྱུང་བའི་ཨ་ལོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན།

• འགན་ཁུར་བསྣམས་མི། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ། ཨམ་སྲུང་དང་ཨ་ལོའི་གྲོགས་རམ་འབྲེལ་སྟེགས་སྡེ་ཕན། ཨ་ལོའི་བདེ་
སྐྱིད་ཡིག་ཚང། ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་བདེ་སྐྱིད་ཚོགས་ཆུང། རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས།
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༤) འབྲུག་གི་ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ།

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཉུང་མཐའི་ལོ་ཚད་གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན།

• ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ལོ་ཚད་དམའ་ཤོས་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ ཨིན། ཨིན་རུང་་་་་

• སྐྱེས་ལོ་༡༣ ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་འབད་
ཆོག། ག་གིས་ཡང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ནག་ཚོང་དང་ དབང་བཙོང་ལས་གཡོག་ སད་ཚོང་ འདོད་པའི་གློག་བརྙན་ལ་སོགས་
པའི་ ཨ་ལོའི་ གཟུགས་ཁམས་དང་ ཉེན་སྲུང་ལུ་གནོད་པའི་ལཱ་ཚུ་ (ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་མཐོ་ཚད། ས་ཁོངས་དོག་ཁག་
ཁ། ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་འཕྲུལ་ཆས། གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་ལ་སོགས་པ་) འབད་བཅུག་ནི་མི་འོང།

• འགན་ཁུར་བསྣམས་མི། ལས་གཡོག་ལྟ་རོག་པ། ལས་གཡོག་བདག་སྐྱོང་པ། ལཱ་གཡོག་བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་པ།

༥) འབྲུག་གི་ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤདོ་བཀག་སོམ་འཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ།

• ཨ་ལོ་འདི་བཟའ་ཚང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤོད་ཀྱིས་གནོདཔ་ཨིན། གནོད་པ་འདི་ངོས་
འཛིན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤོད་བཀག་སོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ ཨ་ལོའི་ཉེན་སྲུང་གི་སྐོར་དོན་ཚན་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན། ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ནང་་་་་་་་་ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་རྒུད་གསོའི་མ་
དངུལ་སྤོད་དགོཔ་དང་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ཨ་ལོ་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

• འགན་ཁུར་བསྣམས་མི། རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ། ཉེན་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན་(ཨ་ལོའི་ཕན་བདེའི་འགོ་དཔོན)། 

མི་སྡེའི་ཕན་བདེའི་འགོ་དཔོན།

༦) འབྲུག་གི་གཉེན་སྦོར་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༨༠ དང་ (འབྲུག་གི་འཕྲི་སྣོན་གཉེན་སྦོར་བཅའ་ཁྲིམས་

 ༡༩༩༦ ཅན་མ)།

• ཨམ་སྲུའི་གཉེན་སྦོར་ལོ་ཚད་ཉུང་མཐའ་དེ་༡༦ དང་ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་ལོ་ཚད་དེ་༡༨ ཨིན། གོང་གསལ་ལོ་ཚད་ལས་དམའ་
བའི་ཨ་ལོ་གཉེན་སྦོར་འབད་བ་དང་ ཡང་ན་ གཉེན་སྦོར་བསྒྲིགས་བྱིན་མི་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག།

• བདག་དབང། ༡) སྐྱེས་ལོ་༩ དང་ཡན་ཆད་ལངས་མི་ཨ་ལོ་ ཕམ་ཡ་བྲལ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་འདི་ལུ་ ཨ་པ་དང་
གཅིག་ཁར་སོད་ནི་ཨིན་ན་དང་ ཨའི་དང་གཅིག་ཁར་སོད་ནི་ཨིན་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ༢) ཨ་ལོ་
འདི་སྐྱེས་ལོ་༩ མན་ཆད་ཨིན་པ་ཅིན་ཨའི་བདག་དབང་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད།

• བདག་འཛིན། ༡) ཕམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་གི་གན་ཡིག་མེད་པར་ ཉེས་འཛུགས་ཁྲིམས་
སར་བཀལ་བ་དང་ ཨའི་ལོག་གཉེན་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཨ་པ་འདི་གིས་ཨ་ལོ་ལུ་ལོ་གཅིག་ཏི་རུ་ཚར་གཅིག་སྤོད་དགོ། 
༢) ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ཨ་པ་དང་གཅིག་ཁར་སོད་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ཨའི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འཐུས་སྤོད་མི་དགོ། ༣) 
ཨ་ལོ་སྐྱེས་ལོ་༩ མ་ལངམ་ལས་ཨའི་ཤི་སོང་པ་ཅིན་ཨ་ལོའི་བདག་དབང་འདི་ཨ་པ་གིས་ལེན་དགོ། གལ་སྲིད་ཨ་པ་
གིས་ཨ་ལའི་བདག་དབང་ལེན་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ཨ་ལུ་བདག་འཛིན་འབད་མི་ལུ་ཟླ་རིམ་འཐུས་སྤོད་དགོ།
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༡༠༨༩ ༡༧༡༢༦༣༥༣༡༢༥༧༡༡༣

གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ།

ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་ཚུགས།

ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་བཀག་འཛིན་དང་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གནད་དོན་ཚུ་གདོང་ཁར་བཏོན་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ནི་དེ་ཨིན།
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Making a Differen
ce

The partner agencies engaged in the Campaign are:

Trashigang District
(Women and Child 

committee)

Thimphu District
(Women and Child 

committee)

Samtse District
(Women and Child 

committee)

KUENSEL
That the People Shall be Informed

ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤོད་རྩ་མེད།
མི་སྡེ་འབྲེལ་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་མཁོའི་རྒྱབ་རྟེན་ལག་དེབ།


