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FOREWORD

SARD and CTA’s Department of Finance organized the Five-Fifty Forum: Towards a Resilient Tibetan 
Community in Dharamsala from September 13-16, 2018. This special gathering brought together 
over 250 participants to address critical development and resiliency challenges and opportunities 
confronting the Tibetan leadership and community. The four Forum themes were culture, economic 
development, education and health.

The gathering, which was in many ways the first of its kind where such a large number of participants 
came together to address a broad but related set of development issues, was a big success. The 
Forum featured 9 plenary sessions, 40 speakers and presenters, a day of small group discussions, 
and the screening of a short film specially produced for the Forum. A major aspect was the creation 
of a committee to draft the background paper outlining the key issues and questions to be addressed 
at the Forum.

This post-Forum report contains all the recommendations and presentations from the Forum.  Sustaining 
Tibetan Culture received 57 recommendations; Strengthening Tibetan Education drew 64 
recommendations; Towards a Healthier Tibetan Community generated 41; and there were 55 
recommendations for Economic Development of Tibetan Community. It is clear from the presentations 
that the panelists came prepared and the feedback we received on the panelists and their remarks 
was very positive.

I should state here that the Five-Fifty Forum was part of a larger and planned approach by the CTA 
leadership to implement the Five-Fifty vision. The Forum was preceded by an Organizational 
Development Assessment (ODA) conducted by an external consultant where the concerned CTA 
departments went through a comprehensive strategic planning process and a detailed report was 
published for each department outlining the current situation and possible path forward. There is a 
good synergy between the recommendations in the ODA reports and the Forum recommendations. 
The CTA leadership is already in the process of implementing some of the recommendations and 
reviewing the viability of others.

While a large number of the recommendations are addressed to the CTA, it goes without saying that 
CTA alone cannot address all the issues. As Sikyong Dr. Lobsang Sangay mentioned in his remarks 
at the Forum, the realization of the Five-Fifty Vision will require the contribution of all Tibetans. 

Lastly, I would like to take this opportunity to thank the Sikyong and Kashag for recognizing the need 
to convene such a Forum; USAID for sponsoring the Forum and for their participation; donors and 
friends who attended the Forum; members who helped draft the background paper; all the speakers 
and presenters; and finally to all my colleagues at SARD and the Department of Finance who worked 
hard for several months and ensured a very successful Forum.

Karma Yeshi (Mr.)

Finance Minister
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FIVE FIFTY FORUM: TOWARDS A RESILIENT TIBETAN COMMUNITY
  

Five Fifty Forum: Towards a Resilient Tibetan Community was a follow on to the gathering convened 
in 2017, but one that focused on the development and long-term resiliency objectives of the Five-
Fifty Vision. The Forum, held in Dharamsala from the 13th to 16th September 2018,  brought selected 
experts, advisors, practitioners, donors, and friends deeply familiar with the core themes of the 
Forum together. It was organized to explore the critical developments and resiliency challenges and 
opportunities associated with the Tibetan community. 

The Forum themes were:
· Theme One: Sustaining Tibetan Culture
·      Theme Two: Economic Development of Tibetan Community
·      Theme Three: Strengthening Tibetan Education
·      Theme Four: A Healthier Tibetan Community

Under culture, the Forum addressed topics related to defining Tibetan culture, Tibetan language, 
Tibetan Buddhism, the role of museums and cultural institutions, and Tibetan arts. Economic 
Development focused on migration and youth-related issues, agriculture, financial services, 
entrepreneurship and role of Tibetans living overseas. Education addressed the quality of 
educational issues, school leadership, demographic challenges, Basic Education Policy and the 
nurturing professionals. Health topics were health challenges faced by the Tibetan community, 
financial stability of the Tibetan health system, capacity building, expansion and integration of Sowa 
Rigpa, and alternative service delivery modes and preventive care.  

The primary purpose of the Forum was to help the Tibetan leadership and community address 
some core questions related to the themes and to investigate innovative ideas and solutions. These 
core questions were addressed against a backdrop of profound changes occurring in Tibet and in 
the exile community. The state of Tibetan culture and language and the economic and personal 
wellness of Tibetans in Tibet continue to be dismal under harsh Chinese occupation. 

The Forum was organized by CTA’s Social and Resource Development (SARD), Department of 
Finance and is also a part of the Tibetan Self-Reliance and Resilience (TSRR) program funded by 
USAID.
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FIVE-FIFTY FORUM: TOWARDS A RESILIENT TIBETAN COMMUNITY. FINAL REPORT



1ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

THEME I: SUSTAINING TIBETAN CULTURE 

BACKGROUND
 
Historians have compiled records of a rich and thriving civilization in Tibet spanning over 3,000 
years. Archeological findings reveal evidence of an even more ancient civilization dating back 12,000 
years. Tibet’s earlier civilization was founded on its indigenous religious system of Bon. Tibet has 
also received civilizational and cultural influences from other countries and regions over its long 
history, including from Persia, Khotan, Turkey, China, and India. 
 
In the 7th Century of the Common Era, a momentous change occurred in Tibet when Buddhism 
was introduced and became the State religion. This development eventually reshaped Tibet’s 
entire civilization and domain of thought. It influenced the knowledge systems of spiritual practice, 
philosophy, medicine, astronomy, and art and deeply penetrated the life of everyone in the Tibetan 
community. 
 
Buddhism arrived in Tibet from India. The complete system of knowledge, spirituality, and culture 
from the great Indian monastic universities of India (Nalanda, Odantapuri, Vikramshila, and 
Takshila) was transmitted to Tibet in a comprehensive manner. The learning of these great Buddhist 
Universities included philosophy, logic, epistemology, psychology, medicine, astronomy, metallurgy, 
arts, poetry, grammar, languages and literature. 
 
It is through its long history of civilization and the transmission of the knowledge, spirituality, and 
culture of the Buddhist monastic universities of India that “Tibetan Culture” as described in more 
detail under Topic 1 below, evolved.  Over time, Tibet nurtured and developed the learning and 
systems that came from India and transformed them in many ways to become the Tibetan Culture 
we know today.
 
In the middle of the 20th Century, Tibet and its people suffered unimaginable tragedy after the 
Chinese invasion and occupation of Tibet.  Around 80,000 Tibetan people fled into exile in India, 
Nepal, and Bhutan while Chinese forces set out to destroy and eliminate Tibetan Culture and ethnic 
identity in Tibet itself. 
 
After His Holiness the Dalai Lama flight to India, He recognized the imminent threat to Tibetan 
Culture in both the exile and Chinese policies in Tibet presented.  As a result, he immediately began 
to focus on the preservation of Tibetan Culture in exile, primarily by (i) establishing Settlements 
in India, Nepal, and Bhutan where Tibetan refugees could live and maintain Tibetan Culture, (ii) 
establishing schools for Tibetan children where they could receive both modern education and 
learn Tibetan language and about Tibetan Culture, and (iii) re-establishing the major monasteries/
monastic institutions that had been destroyed in Tibet as important new centers for preserving 
Tibetan Buddhism and Tibetan Culture.
 
Tibetan Buddhism and Tibetan Culture are now prominent around the world.  Tibetan Culture, 
however, is under threat as never before as Chinese efforts to eradicate Tibetan Culture in Tibet 
continue and the exile community of Tibetans becomes more dispersed and subject to the pressures 
and attractions of “modern” societies.  Thus, sustaining and preserving Tibetan Culture is one of the 
most important challenges that now confronts the Tibetan people.
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RECOMMENDATIONS FROM THE FIVE-FIFTY FORUM 

I. Defining and Sustaining Tibetan Culture

1. Based on Tibetan Buddhism lineage, an internationally recognized Nalanda University should 
be established in a city like New Delhi.

2. To sustain and preserve Tibetan culture, a research center should be established. Cultural 
centers abroad should be revived and there should be good coordination amongst the centers.

3. An attempt should be made to set up a Tibetan cultural unit in international cultural centers 
and universities.

4. Build closer relationship with other followers of Tibetan Buddhist lineage overseas and with 
Indian cultural centers. 

5. Facilitate regular meetings of Tibetan university students. Promote the learning of Sanskrit 
and Pali amongst the students and support student research and scholarship

6. Appoint a special cultural coordinator to promote and maintain good ties with International 
cultural institutions and education centers.

7. Increase the profile and use of the centrally located Tibet House in New Delhi by holding 
frequent programs and events to showcase Tibetan culture. 

8. Develop a new website on Tibetan Culture in order to facilitate learning about Tibetan culture, 
literature and language. The website should have updated content, learning materials and 
space for documenting and sharing people’s experiences

9. Develop an online learning program and a system of conducting examinations on Tibetan 
and issuing certificates. 

10. CTA should promote a Buddhist’s way of life and enable people to learn Tibetan psychology.

II. Sustaining and Growing Tibetan Language

1. More textbooks with illustrations and cartoons should be published in Tibetan language.

2. Hold various cultural awareness programs for youth every three months.

3. Facilitate online Tibetan language and cultural classes for overseas Tibetan students.
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4. CTA should advise and encourage officials to speak only in Tibetan during official meetings 
and other private gatherings. All official documents and records must be maintained in Tibetan 
language.

5. Advice and educate youth about the importance of Tibetan literature and language.

6. CTA should recruit more staff with high proficiency of Tibetan language and literature. 

7. New Tibetan terminologies standardized by the Department of Education, CTA should be 
widely circulated through official newspapers and periodicals. Official and private media 
should use such terminologies to establish uniformity. There is a need to set up a special 
program to introduce such new terminologies.

III. Promoting and Strengthening Tibetan Buddhism and its Values

1. Spiritual and religious teachers should be appointed and deputed in India, Nepal, Bhutan, 
and overseas.

2. Financial aid should be extended to monastic institutes in need of support. CTA should 
maintain good relations with overseas dharma centers.

3. Monasteries should organize classes for the lay audience to teach them about Buddhism, 
spirituality and meditation.

4. Monasteries should have designated personnel who can educate pilgrims and visitors about 
the monastery and its contents and explain Buddhist philosophy

5. If Tibetan Associations and Dharma Centers decide to organize joint programs on introduction 
to Buddhism and Culture, then the Offices of Tibet and CTA should support and promote 
such efforts. 

6. As often advised by His Holiness the Dalai Lama, attempts should be made to publish and 
widely circulate reference books on debates held with scientists. 

7. Monasteries that have Dharma Centers overseas should assign an abbot and a spiritual/cultural 
teacher at their centers.

8. To better serve Tibetans interested in learning Buddhism psychology, mind training and 
meditation, a standardized curriculum for schools should be designed and qualified teachers 
should be assigned to teach the curriculum. The curriculum should be implemented in India 
with the help of CTA’s Department of Religion and Culture.

9. Department of Religion and Culture should nurture and support as many translators as possible 
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so that there is a large pool of highly qualified translators.

10. CTA should facilitate workshops for geshes, abbots and nuns so that they are better equipped 
to promote Tibetan Buddhism in the modern world.

IV. Preserving Tibetan Culture through Museums, Libraries and Archives

1. In order to sustain and safeguard existing Tibetan Museum and cultural institutions under the 
CTA, a set of guidelines should be outlined under which a committee of professionals and 
scholars should be formed as part of an advisory committee. The committee should be 
provided honorarium.

2. The advisor committee can help CTA nurture and promote researchers by reaching out to 
schools and institutions and by helping organize international conferences on Tibetan culture. 
The committee should also provide assistance in producing short films/videos on Tibetan 
culture and distribution of periodical publications on Tibetan Culture.

3. The cultural institutes, apart from performing cultural programs, should also conduct research 
on the background and origin of the performing arts tradition. And irrespective of the institute’s 
affiliation to CTA, financial aid should be extended to all for cultural promotion.

4. Since all the cultural lineages in Tibetan monasteries and schools are in gradual decline, an 
attempt should be made to establish one separate unit to conduct classes in Tibetan monasteries 
and schools. It should be introduced and implemented through CTA’s Department of Religion 
and Culture.

5. Cultural Institutes affiliated to CTA should recruit professional cultural teachers and they should 
be paid adequate monthly salaries and the students should be given a monthly stipends to 
encourage them to pursue their studies and training. Certificates should be awarded to cultural 
Artists.

6. All the museums and cultural institutes and traditions should be well preserved for future 
generations.

7. Poetry, signing, and cultural festivals should be regularly organized.

8. CTA should take care of cultural Artists in general and provide employment opportunities.

9. A museum should be established in collaboration with CTA in Canada. The museum should 
have extensive collections covering Buddhism, culture and literature. It should also have 
special section on History of Tibet and a planetarium. All these should be perceptible to 
general public/visitors.

10. Tibetan Art Day should to be celebrated to honor Tibetan art and artists.
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V. Sustaining Tibetan Culture through Arts

1. Existing library, museum and archives under CTA should be further developed.

2. Review the resolutions passed in the Special Tibetan General Meetings convened in 2008 
and 2010 and review the status of those recommendations 

3. The CTA should provide financial support to the museum and archives as per their need.

4. Important Tibetan cultural texts and other related materials should be archived in a comprehensive 
database.

5. The Tibetan leadership should organize seminars by inviting professionals and discuss the 
implementation of future plans.

6. Professional staff should run Tibetan museums and staff should learn standard display techniques 
and other best practices from other museums.

7. The new Tibet museum should be large enough to accommodate various sections like Tibetan 
literature, cultural religion, and Tibetan arts.

8. Engage Tibetan youth on Tibetan art and Buddhism and provide them with opportunities to 
learn Buddhism in monasteries. Provide monthly stipends for their studies

9. Since most of the Tibetan traditional arts and skills are gradually diminishing, initiatives should 
be designed to support existing Tibetan professional artists. A center for arts should be 
established with the help of CTA to preserve art works, and other traditional artefacts.

10. The Advisory Committee supporting the Department of Religion and Culture should work 
closely on supporting and promoting existing museums and cultural institutions. Some of the 
existing and important institutions are: CTA’s Department of Religion and Culture, Tibetan 
Institute of Performing Arts, Tibet House Delhi, Library of Tibetan Works and Archives in 
Dharamsala, Central Universities of Tibetan Higher Studies in Varanasi, Norbulingka Institute 
in Dharamsala, Tibetan Medical and Astrological Institute in Dharamsala and the Manjushree 
Centre of Tibetan Culture in Darjeeling.
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THEME II: STRENGTHENING TIBETAN EDUCATION 

BACKGROUND
 
After the Chinese occupation of Tibet, His Holiness the Dalai Lama along with about 80,000 Tibetan 
refugees escaped to India in 1959. Realizing the importance of education for the Tibetan cause 
and for propelling the exile community into the future, His Holiness gave top priority to education. 
With the twin goal of providing high quality modern education and preserving Tibetan language 
and culture, the first Tibetan school was established in 1960 at Mussoorie with just 50 students and 
a handful of teachers.
 
Over the last 58 years the education landscape of the exile Tibetan community has radically changed. 
Not only did the number of schools increase, the infrastructural facilities and curriculum resources 
in schools improved significantly. Today, with CTA’s Department of Education (DoE) as the apex 
body, the Tibetan schools are being run by five different school administrations: Sambhota Tibetan 
Schools Society (STSS), Tibetan Children’s Village (TCV), Tibetan Homes Foundation (THF), Central 
Tibetan Schools Administration (CTSA) [1] and the Snow Lion Foundation (SLF) in Nepal. As of 
31st March 2017, there were 67 Tibetan schools in India and Nepal under the DoE wherein 19,020 
students were being educated and looked after by 1,467 teaching staff and 535 non-teaching staff.
 
According to the Tibetan demographic survey report published by CTA in 2010, the effective literacy 
rate of the exile community is 82.4% (compared to 74% of the host nation). Given the challenging 
circumstances under which education in exile began and sustained itself over the last six decades, 
this figure is a simple testimony to the hard work and success of the Tibetan refugee community. 
Every year about 1,200 students successfully graduate from Tibetan schools, and over the last 10 
years, the average pass percentage of students in class 12th board examination is 90% which is 
about 10 points higher than the national average in India.
 
Besides basic education, DoE invests heavily on higher education of Tibetan students. Every year 
more than 500 new school and college graduates receive merit cum need based scholarship from 
the DOE to pursue and continue their degree, professional and diploma courses in various higher 
education institutes. With combined effort of the scholarship programs of DoE, TCV and THF, more 
than 55% of fresh class 12 graduates receive full scholarships to pursue higher studies annually. 
Additional 12% of graduates manage to self-finance their higher studies.

The government of India needs to be especially acknowledged for the enormous and enduring 
support provided to the education of the Tibetan children in India.
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RECOMMENDATIONS FROM THE FIVE-FIFTY FORUM 

I Addressing Quality of Education Issues

1. Pay benefits and status of teachers in the society should be raised as per Article 11.1 of CTAs 
Basic Education Policy (BEP)

2. Teaching licensing as mentioned in the BEP must be implemented in all schools to improve 
continuous teaching professional development

3. Teachers’ workload must be revised and reduced to facilitate the development of their 
professional knowledge and skills and help them become better teachers.

4. To increase the effectiveness of in-service training, regular follow up and evaluation is important. 
Critical self-evaluation of subject matter and skills must be conducted in every school. A set 
of questionnaire should be framed and teachers should be required to fill the form to assess 
their subject knowledge and teaching skills. The evaluator should be an expert and the aim 
of such evaluation should be to check the holistic development of a teacher and to encourage 
them.

5. Encourage Tibetan students to enroll into courses at the Dalai Lama Institute for Higher 
Education, Sara College and Central Institute of Higher Tibetan Studies to strengthen their 
knowledge of Tibetan language.

6. Facilitate teachers to undertake action research to keep their learning curve growing and 
learn effective teaching techniques.

7. Riglam and dialectic teaching should be strengthened and integrated into the teaching of 
every other subjects. 

8. Weekend schools operating in overseas Tibetan community are encouraged to recruit trained 
Tibetan teachers.

9. More focus on development of Teachers professional development /exchange/training, 
especially at primary & pre-primary level and more effective use of existing infrastructure and 
programs.

10. Standardization of teacher’s salary in all the Tibetan school under the administration of DoE.

11. Pre-primary and primary teachers should have a minimum of four years of academic experience 
after high school.

12. Separate board member must be appointed and they should frame a common policy for the 
recruitment of school heads, teachers and staff.
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13. In order to foster professional development amongst teachers, a system needs to be in place 
to acknowledge and reward their milestones. To further boost the teaching community, 25 
years’ service recognition award ceremony should be organized in Dharamsala.

14. Education Council should be made an autonomous body with a well-defined structure of roles 
and responsibility of DoE and other administration body (TCV, Sambhota and THFS). Experts 
and professors must be recruited in it rather than just a few bureaucrats.

15. Encourage teachers in research field and provide reward based on their research outcome.

16. Primary level teachers should be mandated to graduate from Tibetan learning Institute to 
make them efficient and effective in teaching Tibetan language in compliance with the BEP.

17. Encourage teachers to create more room for discussion and debate rather than giving only 
close-ended questions in classrooms.

18. School heads and teachers should be taught child-centred learning and education.

19. Conversion of day care centre to play school in order to prepare children with the growth 
mind-set from young age.

20. DoE should collaborate with the NGOs working on children education to have a better data 
and to improve the data collection method from the ground level.

21. Grading system must be encouraged in the schools.

II. Strengthening School Leadership

1. Assess effectiveness of present recruitment and selection process of school heads. Transparent 
eligibility criteria must be formulated for career growth. 

2. Only Master’s degree holder with required training are recommended for appointment as 
school leaders.

3. Decentralize responsibility and give greater autonomy to school leaders to organize overall 
growth and development of their respective schools.

4. A separate council for Teacher Professional Development (TPD) should be formed where the 
member must consist of representatives from different schools and set TPD guidelines.

5. Provide a week/month long in-service training for school leaders during winter break.

6. Teachers who possess leadership qualities should be identified and provided mentoring and 
nurtured.
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7. School leadership should be transferred every 3 years.

8. Design and implement evaluation for school leadership.

9. Promote student leadership in schools.

10. Initiate cross administration deputation of staff to resolve capacity issues

III. Impact of Social and Demographic Challenges on Education

1. Consolidate schools for better utilisation of resources and link existing and new programs 
based on population and demand

2. Form a special committee to evaluate and draft a plan for consolidation of schools.

3. Autonomous school bodies should work together for comprehensive plan for sustainability 
of children’s future education. Following school consolidation, establish schools with special 
focus on teaching of Tibetan language.

4. Have separate schools for Tibetan and Himalayan students with different set of goals.

5. Privatize few of the existing schools to better attract Tibetan children currently admitted in 
Indian private schools and those residing and studying overseas.

6. Explore the possibility of supporting Tibetan preschools/schools or an after school program 
in the west to preserve Tibetan culture, identity and strengthen Tibetan language.

7. Design and implement a standardized curriculum for the Tibetan weekend schools in the west 
run by the Tibetan Associations.

8. Lobby government officials and legislature both at the federal and state level in the United 
States, Canada and other countries and advocate for making Tibetan language as an optional 
foreign language in schools and universities.

IV. Challenges Regarding the Basic Education Policy (BEP) Implementation

1. Education Council needs to be an autonomous body with clear roles and responsibility and 
staffed by professionals with a background and expertise in education.

2. Review the current status of the Basic Education Policy and assess what has worked well, 
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where improvements can be made, and what revisions may be needed.

3. Identify good Tibetan teachers to become mentors at other schools to promote innovative 
and effective teaching and learning methods.

4. Develop more materials in Tibetan for school going children. Textbooks should be developed 
according to needs of the children

5. Integrate Information and Communication Technology (ICT) to improve teaching and learning 
of Tibetan language. For example, develop Tibetan learning apps and foster e-learning

6. Ensure adequate counseling service is available in all schools.

7. Teaching methodology especially Tibetan should be upgraded and more innovative techniques 
should be introduced to make learning more enjoyable. 

V. Nurturing Professionals in the Tibetan Community

1. Strengthen job linkages for those graduating from vocational training centres with the industry. 

2. Broaden the range of courses offered at vocational training centres.

3. Showcase successful individuals from VTC/ITI as role model and mentors.

4. Provide educational loans at nominal rates for those who have gained entry in professional 
and advanced courses.

5. Ensure exposure to different careers at the class 8 and earlier stages so that Tibetan students 
have all the information and encouragement. 

6. Increase scholarships for those pursuing higher Tibetan language studies.

7. Review the current scholarship program so that resources can be invested in ensuring more 
Tibetan professionals.

8. Department of Education should guide students and further promote the various scholarships 
available.

9. Increase school counsellors and establish counseling curriculum to be implemented in schools 
at various levels.

10. Encourage students to pursue careers in counseling
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THEME III: A HEALTHIER TIBETAN COMMUNITY

BACKGROUND

 
Department of Health: Department of Health (DoH) is one of the seven departments of the Kashag 
(Cabinet) of the Central Tibetan Administration (CTA). DoH is registered under the name of Tibetan 
Voluntary Health Association (TVHA). The Health Kalon (Minister) and its administration provide 
governance and leadership to the Tibetan Health System. DoH directly oversees the health and 
well-being of more than 100,000 Tibetans living in India, Nepal, and Bhutan and administers around 
50 health facilities: 7 hospitals, 5 primary health centers, and 38 clinics. The health facilities are 
able to provide primary health care including out-patient consultation, maternal and child health 
(MCH) services, minor surgeries, diagnostic, pharmacy, dental, physiotherapy, and referral services. 
The health facilities have been set up as charitable institutions to attend to the medical needs of 
Tibetans in the various settlements. As such, the cost of all available services including medicines 
were subsidized. Few of the hospitals–Delek Hospital in Dharamsala, Tsojhe Khangsar Hospital 
in Bylakuppe, and Dogueling Tibetan Resettlement (DTR) hospital in Mundgod–have in-patient 
facilities and are able to provide more advanced and wider range of care to the patients. The DoH 
health facilities currently do not provide advanced tertiary level medical care.
 
Core Programs under DoH: TB Control, Reproductive Health, Maternal and Child Health (MCH), 
Adolescent Health, Mental Health, and Community Outreach are the key programs currently 
implemented by the CTA-DOH. Since 2012, DoH has been running the Tibetan Medicare System 
for Tibetans in India–a self-insurance scheme–that provides coverage to its members through a 
reimbursement system based on claims submission. Additionally, an electronic Health Information 
System (HIS-3) that was initially launched in 2014 is currently being reformed and implemented 
along with piloting of an electronic medical record system.

RECOMMENDATIONS FROM THE FIVE-FIFTY FORUM 

I. Health Challenges Faced by the Tibetan Community

1. Organize outreach health services program aimed at elderly population and expecting mothers.

2. Strengthen antenatal care and postnatal care within the health care system.

3. Introduce point of care testing for life style related health conditions

4. Share referral services amongst the doctors for patients’ added convenience
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5. Introduce rotation specialist model within Tibetan settlements to generate greater revenue

6. Establish health worker training to OPH administration staff with geriatric training

7. Establish quality of care and quality assurance (QA) plans

8. Improve quality of healthcare / Standard protocols/Emergency care provisions/List of 
essential drugs, supplies and equipment

II. Financial Stability of the Tibetan HEALTH System (THS)

1. Seek international support through overseas Tibetans

2. Include community contribution model within the existing TMS Model

3. Foster hospital revenue mechanism (fee for service: consultation fees, registration fees, 
lab test fees, etc.) 

4. Establish screening mechanism in schools and monastic institutions to diagnose early 
stage TB

5. Encourage communication across various health centers

6. Expand services to local Indian people thus broadening the  hospital revenue

7. Increase lab infrastructure to cater to the greater needs of the society

8. Introduce generic drug model in the existing health system

9. Pooling of monastic funding for health related projects

10. Philanthropy from Tibetan people / Sponsorship and support by Tibetans

11. Introduce private rooms in hospitals to cater to the premium clientele within the community

12. Better utilization of under-utilized space in hospitals (e.g. income generating cafeteria, etc) 
and consolidate to have fewer but higher quality hospitals and clinics

13. Remove the existing 10% subsidy on medicines

14. Explore opportunities by overseas Tibetans to provide sustainable support

15. Establish mobile hospital and clinics
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III. Capacity Building and Improvement of Health Services

1. Encourage leadership to focus on physician and manpower retention. Incentivize the medical 
professionals by paying market rate compensation for better retention and lower attrition 
rate. 

2. CTA should provide higher education opportunities and more scholarships especially to MD 
seats and Post graduates level

3. CTA should explore partnership with private medical colleges for Trust funded seats for post 
graduate programs

4. Provide skill development trainings, conference, workshops, national and overseas visits for 
further clinical exposure for medical professionals and staff

5. Formulate policy to convert contract staff to permanent staff and offer better compensations 
and perks

6. Offer exposure and orientation program for fresh graduates. Provide new medical graduates 
on the job training after graduation for greater experience

7. Develop: a standardized protocol to deliver primary health care; technical experts inside the 
health department; feedback and peer evaluation system (top down and bottom up approach); 
hotline to report issues; suggestion box; evaluation and feedback at central level; and a 
proactive health committee

IV. Integration and Expansion of Sowa Rigpa (Tibetan Medicine System)

1. The Department of Health should have a Sowa Rigpa section and representation

2. Develop an electronic medical record system at Tibetan Medical and Astrological Institute 
(TMAI) and integrate it with the Health Department’s HIS Program

3. Protect the Sowa Rigpa as a Tibetan tradition and medical practice in terms of intellectual 
property, trademark, etc.

4.  Formulate a plan in developing research capacity, manpower, funding, expertise and technical 
support and research protocol

5. Set up a joint committee of the Health Department and TMAI to discuss areas of integration 
including exchange of knowledge between allopathic and Sowa Rigpa doctors; developing 
doctor to doctor relationship between the two systems; exploring scope of integration for 
research/practice on specific diseases; and scope of integration on preventive healthcare
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V.  Alternative Service Delivery Models and Preventive Health Care

1. Foster Social and Behavior Change Communication (SBCC) by involving community in 
developing material and strategy; organizing cultural events, facilitating family discussions; 
engaging school children through projects; undertaking social media campaigns; and identifying 
and supporting community champions and role models 

2. Scale and strengthen the existing Comprehensive Community Outreach and Coordinated 
Care program lead by Department of Health

3. Leverage technology for behavior change including developing television programs by experts, 
doctors on specific health related problems

4. Involve community in developing material, strategy, and participatory needs assessment

5. Engage school children in health projects

6. Identify and promote community champions and role models. For e.g.: if a SB patient attended 
rehab services and recovered well after that like getting good job in the community, those 
should be made community champions to encourage others
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THEME IV: ECONOMIC DEVELOPMENT OF TIBETAN COMMUNITY

BACKGROUND

The Government of India welcomed His Holiness the XIV Dalai Lama when he sought asylum in India 
in 1959. India then welcomed more than 80,000 refugees and provided land in various States where 
these refugees could settle in formal settlements. In addition, Tibetan refugees fled to Nepal and 
Bhutan, and various settlements were established for them there. 

Currently, more than 100,000 Tibetan refugees live in India and Nepal, mostly in 39 settlements, 
the largest concentration of Tibetan people living outside of Tibet. The settlements aim to provide 
shelter and livelihood for the people who live there and also to preserve Tibetan culture and national 
identity.  Recent trends, however, indicate that more and more refugees are moving from the 
settlements to urban clusters in the cities of India and Nepal.  This trend is particularly pronounced 
among young Tibetans with higher levels of education. As a result, the population in the settlements 
is in significant decline, with a declining number of young families and working age adults.

In addition, since the late 1990s, more and more Tibetans have migrated to other countries. 
Currently the Tibetan diaspora includes more than 30 countries, with large concentrations in North 
America, Western Europe, and Australia. The CTA believes that in the relatively near term there will 
be as many Tibetans living around the world as in the refugee settlements. These Tibetans living 
overseas have access to better education and more financial and other resources than the refugee 
communities in India, Nepal and Bhutan.  

The migration of Tibetan refugees from the agricultural settlements to the cities of India and 
Nepal and to overseas countries constitutes the most significant economic development and social 
challenge for the refugee community. This migration represents the potential loss of a “critical mass” 
and concentration of population in exile with the related prospect of diminishing the community’s 
ability to preserve Tibetan culture and maintain Tibetan national identity.

RECOMMENDATIONS FROM THE FIVE-FIFTY FORUM 

I. Addressing Migration and Youth-Related Issues

1. Youth today have new and different aspirations and education.  These aspirations and education 
must be taken into account when seeking to address migration and employment issues.  CTA 
should have a clear and evidence-based view of what types of work, income generating 
activities, and life-style environments need to be provided to make living in the refugee 
communities of India, Nepal and Bhutan more attractive.
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2. Developing large-scale agribusinesses and large scale sustainable tourism activities can provide 
significant opportunities to create new and interesting jobs and income generation.  They 
can help build the economies and make the settlements and even living in urban areas more 
interesting and challenging for Youth.  These can also improve life and provide more livelihood 
opportunities to help reduce migration from the settlements.

3. CTA should encourage and support entrepreneurs and Small and Medium Size Enterprises 
(SMEs) to create new jobs and income generating opportunities.  Creating a supportive and 
enabling environment and required business development services for SMEs and Entrepreneurs 
can help provide better and more diverse opportunities for work, income generation, and 
life styles.

4. Youth should be educated about “exciting” and “new” employment and income generation 
opportunities that Agribusiness, Sustainable Cultural Tourism, SMEs, and Entrepreneurship 
can provide.  This education should be integrated in the education system.

5. Opportunities should be explored to establish non-agricultural businesses in the Settlements.  
These might be related to technology, manufacturing, or other businesses.  Attracting private 
sector companies should be a priority.  Also, Public-Private Partnerships should be considered.  
The objective of this exploration should be to develop new employment and income generating 
possibilities that would be more attractive to Youth and other Settlement residents.

6. CTA should seek to participate in and take advantage of GOI programs such as Skill India and 
Start up India that could help to train youth and provide them with better skills for vocational 
and other training and better ability to become successful entrepreneurs or SME owners.

7. Successful Tibetans in India, Nepal, Bhutan, and overseas should be mobilized to provide 
mentoring, skill development, business training, and other encouragement and support for 
youth who seek to start and manage their own businesses.  The Tibetan Chamber of Commerce 
should be involved in these activities.

8. Educating and creating awareness about the TRP-2014 among the Government of India (GoI) 
machinery for smooth implementation of the policy.

9. Accessible housing facilities to those scattered communities to consolidate and stabilize the 
migration.

10. Youth related summit and conference should be organized in the settlement to create an 
environment for better youth participation for the CTA programs.

11. Coding and programming courses should be introduced in high schools as it increases their 
employability
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II. Shifting the Agricultural Model in the Settlements

1. CTA should seek to transform the Agricultural Settlements to a large-scale agribusiness model.  
This transformation must be planned and managed at scale.  Each of the settlements should 
be considered based on its own unique circumstances, capabilities, and opportunities.  A 
comprehensive approach to land use planning considering all of the settlements would be 
highly beneficial.

2. Agribusiness planning should be undertaken with a view toward market demand in local 
markets and in India as a whole.  The Indian markets are huge, growing, and very discriminating.  
International markets can also be considered for specific products with good export potential. 

3. CTA should consider establishing a newly organized, separately funded, and independent 
Private Limited Company to identify, initiate, invest in, and help manage various new 
agribusinesses.

4. Specific products for agribusiness need to be carefully identified. Professional advice and 
guidance will be critical in this area.

5. Strategic Partnerships should be explored for developing large-scale agribusiness.  Indian 
and multinational companies should be considered as Strategic Partners.  Identifying and 
developing relationships with appropriate Strategic Partners will again require expert support 
and assistance.

6. Farmer Producer Companies (FPCs) should be organized to establish a high level of cooperation 
and collaboration among farmers.  FPCs should integrate many farmers and consolidate 
farming acreage to focus on high-value crops and to encourage the organization of agribusiness 
companies around the FPCs.  A key role of FPCs should be to leverage buying power for 
inputs and to create new marketing and sales channels using the leverage of larger and better 
quality products.

7. There are excellent prospects for identifying, marketing, and selling specific cash crops in 
particular local markets.  Identifying and planning to grow, market, and sell these crops needs 
to be done on a Settlement-by-Settlement basis.  This can significantly improve incomes for 
farmers working primarily in local markets.

8. CTA should seriously consider establishing and managing a special “brand” for agricultural 
products produced in the community.  This should be a “premium” brand and allow the 
community to sell specially chosen products at higher prices in Indian and International markets.  
One suggestion was that this “Tibet” brand should align with the concepts of “Peace, Harmony, 
and Compassion.”

9. The Settlement communities should be involved in discussion of these issues and regarding 
plans for moving forward.  Their input and understanding of the processes involved and the 
results that are being sought are critical.
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10. CTA can work with Nyamdrel (Federation of Tibetan Cooperative) in developing a research/
marketing cell to assist the Tibetan farmers in getting easy and early access to the market.

11. CTA should help farmers in creating market linkages for organic products and intensive training 
should be provided for organic farming techniques.

12. Empower FTCI and cooperatives to engage in and explore Public Private Partnership (PPP) 
model in the settlement.

13. CTA can engage in joint venture with private companies to promote commerce and industry 
in the settlement.

III. Building Tibetan Financial Institutions and Services

1. The community requires a broad range of financial products and services.  These include 
savings, credit, insurance, financial planning, and asset management.  In addition, SMEs and 
Entrepreneurs will require “seed” capital and “growth” capital, which can take the form of 
both debt and equity.  The financial institutions that CTA helps to establish should seek to 
address (over time) each of these requirements.

2. Financial institution such as an NBFC may not be able to meet all of the financial needs of 
the community.  It will be prudent to begin with an NBFC as is currently being planned, but 
“seed” and “growth” capital are also immediate needs to help fund SMEs and Entrepreneurs.  
Thus, CTA should explore the possibilities to raising this type of capital sooner rather than 
later.

3. Create an independent/autonomous working space for NBFC to avoid the bureaucratic red-
tapism.

4. Create awareness surrounding NBFC and its products.

5. Overseas Tibetans can play an important role in building sustainable financial institution. They 
can be sources of capital and professional guidance, advice, expertise and experience as 
many Overseas Tibetans are involved in finance.  Further, Overseas Tibetans can play an 
important part in governance of new financial institutions by sitting on Boards and providing 
ongoing management and operational advice and guidance.  

6. CTA should seek to involve successful Tibetans in India, Nepal and Overseas Tibetans in the 
building of these financial institutions at the early stages of their planning and development.  
Further, at later stages of development a formal Prospectus should be prepared describing 
the new financial institutions and its business to attract investment and other involvement 
from successful Tibetans in India, Nepal, and Overseas. CTA should have a disciplined and 
targeted program for distributing this Prospectus and approaching potential Tibetan investors 
living overseas. 
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7. Strategic Partnerships should also be explored as the community builds its financial institutions.  
Many financial products are “commodities” and can be developed in partnership with Indian 
companies.  Insurance products are a good example.

8. Regular communications should be developed for the community regarding the development 
of the NBFC and other financial institutions.  It is of critical importance to have broad community 
support and understanding of the products and services to be provided and to be sure that 
these products and services are what the community needs.

IV. Supporting Small and Medium-sized Businesses and Encouraging  
     Entrepreneurship 

1. CTA’s primary responsibility in encouraging and supporting SMEs and Entrepreneurs is to 
establish an enabling environment for these activities.  A broad range of business development 
services should be available. These might include, for example, business plan development, 
financial planning and budgeting, marketing and sales planning, legal services, accounting 
training, tax training, assistance in obtaining loans in the Indian banking system, etc.  

2. Much good work has already been done in this area through TED, but it needs to be 
strengthened and regularized. 

3. The Tibetan Chamber of Commerce may be a good Strategic Partner for providing some of 
these services.

4. In addition, CTA should assure that Tibetan SMEs and Entrepreneurs have access to all relevant 
GOI services and programs.

5. CTA should facilitate the establishment of sources for “seed” and “growth” funding for SMEs 
and Entrepreneurs.  Foreign Direct Investment funds can be a good source for funding of this 
type.  Private capital can also be attracted for this type of funding.  Successful Tibetans in 
India, Nepal, and Bhutan and Overseas Tibetans may also be good funding sources.

6. New financial institutions that the community establishes should pay particular attention to 
SMEs and Entrepreneurs when designing its products and services.  SMEs and Entrepreneurs 
have special financial needs, and the new financial institutions should seek to include these 
enterprises among their customers.

7. SMEs and Entrepreneurs need access to the latest technologies and links to other SME Owners 
and Entrepreneurs in the Indian markets and overseas who may have technologies and solutions 
that can benefit their businesses.  In addition, assistance identifying and expanding to new 
markets is a critical challenge that all SMEs and Entrepreneurs will face.  These issues are also 
applicable to many of the traditional Tibetan arts and craft enterprises.  CTA should look for 
ways to assure that this access and assistance is available.  

8. CTA should support for revival of traditional arts and crafts.



20
 

FIVE-FIFTY FORUM: TOWARDS A RESILIENT TIBETAN COMMUNITY. FINAL REPORT

9. Start a garment industry to supply the product to winter sweater seller, which can also become 
a major source of income for CTA

10. Focus on branding and marketing of Tibetan sweater selling business.

V. Role of Tibetans Living Overseas 

1. CTA should establish a special committee or working group to provide a well-researched 
written report addressing the prospects for involving Tibetans living overseas in economic 
development activities.  This report should present specific, actionable recommendations 
regarding how best to attract and involve Tibetans living overseas in these activities.

2. Tibetans living overseas can be important sources of expertise and capital.  

3. They can, for example, play ongoing roles in governance and oversight of management and 
operations for new financial institutions, new agribusinesses, and new culturally sustainable 
tourism activities. 

4. They can also provide capital for new financial institutions and “seed” and “growth” capital 
for SMEs and Entrepreneurs. Further, they can help structure and design appropriate investment 
vehicles for this purpose.  

5. CTA should develop specific and targeted communications programs in each of the countries 
where overseas Tibetans are living to attract and involve these Tibetans at each of these levels.  

6. Communications on these issues with Tibetans living overseas should be regular and ongoing.  
These are long-term relationships that need to be developed and nurtured over time. 

7. Offices of Tibet and the Tibetan communities abroad should be actively engaged and participate 
in these efforts to attract and involve overseas Tibetans in economic development activities. 

8. CTA should consider establishing a “Chamber of Commerce” for Tibetans living overseas.  
This might provide a framework for communicating and working regularly on economic 
development issues, including capital raising and providing expertise and guidance on related 
matters.

9. In addition, CTA might consider establishing a formal “Advisory Committee” to the Kashag 
constituted of Tibetans living overseas to assure that their advice, guidance, and expertise 
can be obtained regularly on economic development issues and opportunities.
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Additional Comments

1. CTA’s primary role in economic development should be to create a supportive, enabling 
environment for economic activities.  For new and large-scale initiatives, it should conduct 
needed research and market/feasibility studies, using professional experts and advisors as 
required.  It should also help to identify Strategic Partners and potential funding and other 
resources and expertise that projects will require.  It might provide seed funding for pilot or 
demonstration projects.

2. It is appropriate for CTA to seek revenue-generating opportunities from economic development 
activities it facilitates to help fund the CTA.  Going forward, this type of revenue from economic 
activities should replace donor and aid-related revenue to move the community to sustainability 
and self-sufficiency.

3. Further, it is appropriate for CTA to make investments from time to time in economic activities 
that it has helped to develop, again with a view toward helping to fund CTA activities and 
assure the long-term financial health and viability of the community. 
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སྔོན་གླེང་།

བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དཔལ་འབྔོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྔོངས་སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩ་ནས་ཕི་ལྔོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ 

ནས་ ༡༦ བར་ཉིན་གངས་བཞིའི་རིང་བཞུགས་སྒར་ངྷ་རམ་ས་ལར་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྔོང་ཐབས་སྐྔོར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་

འཆར་སྣང་ཞླེས་པའི་བརྔོད་གཞི་ཐྔོག་ཚོགས་འདུ་གྔོ་སྒིག་ཞུས། ཚོགས་འདུར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནས་

ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༢༥༠ ལྷག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟླེ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་གཏྔོང་བར་འགལ་རྐླེན་དང་མཐུན་

རྐླེན་ཇི་ཡྔོད་དང་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཕྔོགས་སྔོགས་ཀི་སྐྔོར་གྔོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་ལྷུག་པྔོ་གནང་ཡྔོད། ཚོགས་འདུའི་བརྔོད་གཞི་གཙོ་

བྔོ་ཁག་བཞི་ནི་རིག་གཞུང་དང་། དཔལ་འབྔོར་ཡར་རྒྱས། ཤླེས་ཡྔོན། འཕྲྔོད་བསྟླེན་བཅས་ཡིན། 

 ཚོགས་འདུའི་བརྔོད་གཞིའི་ཐྔོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མཁས་དབང་དང་། ཁྱད་ལས་མི་སྣ། དླེ་བཞིན་བརྔོད་གཞི་དང་འབླེལ་

བའི་ལས་རིགས་གཙོ་སྐྔོང་གནང་མཁན་བཅས་སླེབ་གཅིག་ལ་འདི་ལ་བུ་གངས་ཀ་མང་པྔོ་མཉམ་འཛོམས་ཐུབ་པ་ཕལ་ཆླེར་ཉླེ་བའི་

ལྔོ་རྒྱུས་ནང་ཐྔོག་མ་དླེ་ཆགས་ཡྔོད་ཞླེས་བརྔོད་ཀང་ཆྔོག དླེ་ནི་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་འབས་ཆླེན་པྔོ་ཞིག་ལ་ངྔོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡྔོད། 

ཚོགས་འདུའི་སྐབས་དུས་ཚོད་ཆ་བགྔོས་ཀིས་ཚོགས་ཐླེངས་དགུའི་ཐྔོག་གྔོང་གསལ་བརྔོད་གཞི་དང་འབླེལ་བའི་གནད་ཐྔོག་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུ་གྔོ་སྒིག་ཞུས། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཁྱྔོན་མི་གངས་བཞི་བཅུ་ནས་ཆ་ཤས་བཞླེས་གནང་

ཡྔོད་པ་དང་ཚོགས་བཅར་བའི་དྔོགས་འདི་ཁག་ལ་སྐབས་བསྟུན་སྔོ་སྔོར་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྔོད། ཚོགས་

བཅར་བ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀི་འདྔོད་མྔོས་བརྔོད་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགྔོས་ཀིས་བཀའ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་བྱུང་ཡྔོད་

པ་རྣམས་གང་ཐུབ་ཡིག་ཐྔོག་འགྔོད་སད་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འགྔོད་ཞུས་པ་དང་དླེ་དག་ནས་གང་ཐུབ་ཡིག་ཐྔོག་ཏུ་ཕབ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡྔོད། 

གྔོང་གསལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཐྔོག་དགྔོངས་འཆར་གངས་ ༥༧ དང་། བྔོད་ཀི་ཤླེས་

ཡྔོན་གནས་ཚད་གྔོང་མཐྔོར་གཏྔོང་ཐབས་ཐྔོག་དགྔོངས་འཆར་གངས་ ༦༤། བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་གནས་སྟངས་ཡར་

རྒྱས་གཏྔོང་ཐབས་ཐྔོག་དགྔོངས་འཆར་གངས་ ༤༡། བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབྔོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཐབས་ཐྔོག་

དགྔོངས་འཆར་གངས་ ༥༥ བཅས་དང་བརྔོད་གཞི་འད་མིན་ཐྔོག་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཆ་ཚང་སྙན་ཐྔོ་འདིའི་ནང་ཕྔོགས་བསྒིགས་

ཞུས་ཡྔོད།  གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་བརྔོད་གཞི་དང་འབླེལ་བའི་ཐྔོག་ག་སྒིག་གནང་ཡྔོད་པར་སྔོང་དླེ་བསྟུན་

ཚོགས་བཅར་བ་ནས་ཀང་དགྔོངས་ཚུལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི་ཚོགས་འདུ་འདི་བཞིན་དྔོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་སྔོང་སྙམ་པའི་ཚོར་

སྣང་ཞིག་བྱུང་།

ཚོགས་འདུ་འདི་ནི་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་ལས་གཞི་མང་དག་ཞིག་འགྔོ་འཛུགས་གནང་བའི་



24
 

FIVE-FIFTY FORUM: TOWARDS A RESILIENT TIBETAN COMMUNITY. FINAL REPORT

ཁྔོངས་ནས་གཅིག་ཆགས་ཡྔོད། ཕི་ཕྔོགས་ནས་མཁས་དབང་དང་ཁྱད་ལས་སྔོགས་གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་འདིས་མ་འྔོངས་པར་འབླེལ་

ཆགས་ལྷན་ཁང་སྔོ་སྔོའི་ལས་དྔོན་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུར་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་ལམ་ཀ་ལ་བུ་སྟྔོན་ཐུབ་ཡྔོད་པའི་རླེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡྔོད། 

གྔོང་རིམ་ནས་ཀང་དངྔོས་སུ་ཕག་བསྟར་གནང་ཕྔོགས་ཐད་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་རིང་མིན་གསལ་ཆ་ཡྔོང་གི་རླེད།

སྲིད་སྐྔོང་འབུམ་རམས་པ་བྔོ་བཟང་སླེངླེ་མཆྔོག་ནས་ཚོགས་ཆླེན་ཐྔོག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ཚོགས་ཆླེན་སྐབས་བཀའ་བསྡུར་

དང་དགྔོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་མངྔོན་འགྱུར་ཡྔོང་སད་བྔོད་མི་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བླེད་དགྔོས་རླེད་གསུངས་བ་ལར། སྤིར་བྔོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཕག་བསྟར་གནང་དགྔོས་པའི་དགྔོངས་འཆར་མང་པྔོ་ཞིག་བཏྔོན་ཡྔོད་ནའང་། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཁྔོ་

ནའི་གནད་དྔོན་ཆ་ཚང་སླེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྔོ་ཡིན་པ་བརྔོད་མི་དགྔོས་པ་རླེད།

མཐར་གྔོ་སྐབས་འདིའི་བརྒྱུད་ཚོགས་ཆླེན་འདི་འད་ཞིག་བསྐྔོང་འཚོགས་དགྔོས་པའི་དགྔོངས་གཞི་སྟྔོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐྔོང་མཆྔོག་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་། ཚོགས་ཆླེན་འདིར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱིན་བདག་གནང་མཁན USAID 

གཙོས་སྦྱིན་བདག་དང་གྔོགས་པྔོ་རྣམ་པ། ཚོགས་ཆླེན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་ཚོགས་ཆླེན་གི་རྒྱབ་ལྔོངས་གནས་ཚུལ་

ཟིན་བིས་འགྔོད་མཁན་རྣམ་པ། ཚོགས་ཆླེན་ཐྔོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་

ཅིག འདི་ག་དཔལ་འབྔོར་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁྔོངས་སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩའི་ལས་བླེད་རྣམས་ནས་ཟླ་བསྟུད་ཕག་ལས་

ཧུར་ཐག་དང་ཕྱྭར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་གནང་བས་ཚོགས་འདུ་ལམ་ལྷྔོངས་བྱུང་བར་གྔོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་

བཅས་དཔལ་འབྔོར་བཀའ་བྔོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཕི་ལྔོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ལ།



25ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྔོང་ཐབས།

༄༅། །བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ནི་ལྔོ་ལྔའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་དགྔོངས་དྔོན་བྔོད་མིའི་

མངྔོན་འདྔོད་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ཕྔོགས་མཚུངས་ལྔོ་ལྔ་བཅུ་འགྔོར་ཡང་དུས་ཡུན་དླེའི་རིང་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན། 

འཐབ་རྩྔོད་རྒྱུན་གནས། མི་རིགས་ཀི་ངྔོ་བྔོ་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྔོབས་བ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། ས་ལྔོ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་བྔོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ནས་མ་འྔོངས་བྔོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་དང་འབླེལ་བའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཚོགས་འདུ་བསྐངས་སྐབས་

བཀའ་བསྡུར་དང་འབླེལ་གལ་གནད་ཆླེ་བའི་དགྔོངས་འཆར་ཇི་བྱུང་ཕྔོགས་བསྒིགས་ཀིས་སྙན་ཐྔོ་གདྔོན་སླེལ་ཞུས་ཡྔོད།

བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དཔལ་འབྔོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩ་ནས་༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་དགྔོངས་གཞི་

ལར་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྔོང་ཐབས་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ཞླེས་པའི་བརྔོད་གཞིའི་ཐྔོག་ཕི་ལྔོ་ 

༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༦ བར་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་པ་ཞིག་བསྐྔོང་ཚོགས་ཞུས་པ་དང་།  ཚོགས་

འདུ་འདི་བཞིན་དྔོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཡྔོང་ཆླེད་མཁས་དབང་དང་། ཁྱད་མཁས་མི་སྣ། སྔོབ་སྟྔོན་པ། རྔོགས་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ། སྤི་ཚོགས་

ཀི་འཐུས་མི། བྔོད་ཀི་གྔོགས་པྔོ་སྔོགས་དྔོན་གཉླེར་ཅན་གི་མི་སྣ་གལ་ཆླེ་ཁག་ཅིག་མཉམ་ཞུགས་དང་འབླེལ་དྔོན་ཕན་ལྡན་པའི་ཆ་

ཤས་ལླེན་ཐུབ་ཡྔོད། ཚོགས་འདུའི་བརྔོད་གཞི་ཁག་གཤམ་གསལ།

• དང་པྔོ། ཆྔོས་རིག་སྲ་བརྟན།

• གཉིས་པ། བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རྟླེན་སྲ་བརྟན།

• གསུམ་པ། བྔོད་མིའི་ཤླེས་ཡྔོན་གྔོང་སླེལ།

• བཞི་པ། བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་སྲ་བརྟན།

བརྔོད་གཞི་དང་པྔོ་ཆྔོས་རིག་སྲ་བརྟན་ནང་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང། སྐད་ཡིག ནང་ཆྔོས། འགླེམས་སྟྔོན། རིག་གཞུང་གི་ལླེ་གནས། 

བྔོད་མིའི་སྒྱུ་རྩལ་བཅས་ཀི་གནད་དྔོན་ཐྔོག་དང་། གཉིས་པ་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རྟླེན་སྲ་བརྟན་ནང་མི་འབྔོར་སྔོ་བཤུད་དང་གཞྔོན་སྐླེས་

ཀི་གནད་དྔོན། སྔོ་ནམ་འདླེབས་ལས། དཔལ་འབྔོར་ཞབས་ཞུ། ཡར་ཐྔོན་ཚོང་ལས། ཕི་རྒྱལ་ཁུལ་དུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་མིའི་ལས་འགན། 

གསུམ་པ་ཤླེས་ཡྔོན་ནང་ཤླེས་ཡྔོན་སྤུས་ཚད་ཀི་གནད་དྔོན་དང། སྔོབ་གྲྭའི་འགྔོ་ཁིད། སྔོབ་མའི་གྲྭངས་འབྔོར་གི་དཀའ་ངལ། གཞི་

རིམ་ཤླེས་ཡྔོན་སྲིད་བྱུས། ཁྱད་ལས་པ་གསྔོ་སྐྔོང། བཞི་པ་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ནང་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནས་གདྔོང་ལླེན་བླེད་དགྔོས་པའི་

འཕྲྔོད་བསྟླེན་གི་གནད་དྔོན་དང། དཔལ་འབྔོར་སྲ་བརྟན། ནུས་པ་གྔོང་སླེལ། གསྔོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་བསྐླེད་དང་ཟུང་སྦླེལ་གི་བཅྔོས་ཐབས། 

འཕྲྔོད་བསྟླེན་ཞབས་ཞུ། སྔོན་འགྔོག་བཅས་ཀི་ཐྔོག་བཀའ་བསྡུར་ཞུས།   
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དླེའང་ཚོགས་འདུ་འདི་བཞིན་བསྐྔོངས་ཚོགས་ཞུ་དགྔོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྔོ་ནི་བྔོད་མིའི་འགྔོ་འཁིད་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་གདྔོང་

ལླེན་བླེད་དགྔོས་པའི་གནད་དྔོན་བཞི་སྟླེ། བྔོད་ཀི་མཐུན་མྔོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྔོས་རིག་སྲུང་སྐྔོབས་དང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རྟླེན་། ཤླེས་

ཡྔོན། འཕྲྔོད་བསྟླེན་བཅས་ཡར་རྒྱས་གྔོང་སླེལ་གཏྔོང་རྒྱུར་འཆར་གཞི་གསར་པ་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀིས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་

རྒྱུ་དླེ་ཡིན། ལྷག་པར་བྔོྔོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྔོག་གི་བཙན་གནྔོན་འྔོག་བྔོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་དང་། བྔོད་མིའི་འཚོ་

གནས་བཅས་ལ་དམ་དག་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་གདྔོང་ལླེན་བླེད་དགྔོས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་

གསུམ་ཅུ་ལྷག་ནང་ཡྔོད་པའི་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མི་ཆིག་འབུམ་ལྔ་ཁི་ལྷག་ཙམ་ཡྔོད་པ་དླེ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀང་འགྱུར་འགྔོས་ཆླེན་

པྔོ་འགྔོ་དང་འགྔོ་བཞིན་ཡྔོད་བཅས་ཀི་ཆླེད་དུ་དམིགས་པ་ཡིན།



27ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ཚོགས་ཆླེན་སྐབས་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྔོང་ཐབས་ཐྔོག་གྔོས་

བསྡུར་བགིས་པས་དགྔོངས་འཆར་ཇི་བྱུང་གཤམ་གསལ།

བརྔོད་གཞི་དང་པྔོ།བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས།

རྒྱབ་ལྔོངས།

ལྔོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་པ་ཚོས་ལྔོ་ངྔོ་སྟྔོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་གི་རིང་བྔོད་ནང་གནའ་རབས་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྔོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དར་

ཁྱབ་བྱུང་ཡྔོད་པའི་ལྔོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཕྔོགས་སྒིག་བས་ཡྔོད། གནའ་ཤུལ་རྟྔོག་ཞིབ་བརྒྱུད་གསར་དུ་རླེད་པའི་གནའ་རས་ཁག་གིས་

བྔོད་དླེ་ད་དུང་དླེ་ལས་ཀང་ཆླེས་གནའ་རབས་སུ་གྱུར་བས་ལྔོ་ངྔོ་ཆིག་ཁི་ཉིས་སྟྔོང་གི་གྔོང་ལ་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྔོན་དར་ཁྱབ་བྱུང་

ཡྔོད་པའི་ཁུངས་སྐླེལ་ར་སྤྔོད་བས་ཡྔོད། བྔོད་ཀི་གནའ་བྔོའི་དཔལ་ཡྔོན་ནི་གཡུང་དྲུང་བྔོན་གི་ལུགས་སྲྔོལ་ལ་གཞི་བཅྔོལ་བ་ཞིག་

ཡིན། བྔོད་རང་ཉིད་ཀི་ས་ཕིའི་ལྔོ་རྒྱུས་ནང་པཱར་ཤི་ཡ་དང་། ཁྔོ་ཏན། ཏུར་ཀི། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་སྔོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་གཞན་

ནས་ཀང་སྤི་ཚོགས་དཔལ་ཡྔོན་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་ཀའི་ཐྔོག་ནས་ཤུགས་རྐླེན་ཐླེབས་ཡྔོད།

ཕི་ལྔོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བྔོད་དུ་ནང་ཆྔོས་ངྔོ་སྤྔོད་བྱུང་བ་དང་ནང་ཆྔོས་དླེ་བྔོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆྔོས་ལུགས་སུ་གྱུར་ཏླེ་བྔོད་

ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆླེན་པྔོ་ཞིག་ཐླེབས་ཡྔོད། གྱུར་བ་འདིས་རིམ་པས་བྔོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་དཔལ་ཡྔོན་དང་བསམ་བྔོའི་ཁྔོར་ཡུག་

ཡྔོངས་རྔོགས་ལ་འགྱུར་བཅྔོས་དང་། བྔོད་ཀི་ཆྔོས་དང་ལ་གྲུབ། གསྔོ་བ་རིག་པ། སྐར་རྩིས་རིག་པ། སྒྱུ་རྩལ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

ལའང་ཤུགས་རྐླེན་གཏིང་ཟབ་ཐླེབས་ནས་དླེ་དག་བྔོད་མི་རིགས་ཀི་མི་ཚེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཡྔོད།

ནང་ཆྔོས་ནི་རྒྱ་གར་ནས་བྔོད་ནང་སླེབས་པ་ཤིག་ཡིན། རྒྱ་གར་གི་དགྔོན་སླེ་གཙུག་ལག་སྔོབ་གཉླེར་ཁང་ཆླེན་པྔོ་༼ནཱ་ལླེན་ཊ་དང་

ཨྔོ་ཏན་པུ་རི། ཝི་ཀ་རམ་ཤི་ལ། ཏག་ཤི་ལ།༽ ཁག་ནས་ཤླེས་ཡྔོན་དང་། ཆྔོས་ལུགས། རིག་གཞུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྔོད་ལ་དར་

སླེལ་བྱུང་ཡྔོད། ནང་པའི་གཙུག་ལག་སྔོབ་གཉླེར་ཁང་ཆླེན་པྔོ་འདི་དག་གི་ཤླེས་ཡྔོན་སྔོབ་སྦྱྔོང་ཁྔོངས་སུ་ལ་གྲུབ་དང་། གཏན་ཚིག་

རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། སླེམས་ཁམས་རིག་པ། གསྔོ་བ་རིག་པ། ལྕགས་བཟྔོ་རིག་པ། སྒྱུ་རྩལ་རིག་པ། སྙན་ངག བརྡ་སྤྔོད། སྐད་

ཡིག རྩྔོམ་རིག་བཅས་ཡིན།།

བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་བརྔོད་གཞི་དང་པྔོའི་ནང་རྒྱས་བཤད་བས་ཡྔོད་པ་ལར་བྔོད་རང་ཉིད་ཀི་ས་ཕིའི་སྤི་ཚོགས་དཔལ་ཡྔོན་གི་ལྔོ་

རྒྱུས་རིང་པྔོ་ཞིག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་དགྔོན་སླེ་གཙུག་ལག་སྔོབ་གཉླེར་ཁང་ཁག་ནས་ཤླེས་ཡྔོན་དང་། ཆྔོས་

ལུགས། རིག་གཞུང་སྔོགས་དར་སླེལ་བྱུང་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཡྔོད། རིམ་པས་བྔོད་ཀིས་རྒྱ་གར་ནས་གདན་དངས་པའི་

རིག་གནས་དང་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཉར་ཚགས་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡྔོད་པ༌དླེ་དག་ལ་ཕྔོགས་གང་ཐད་ནས་འགྱུར་བཅྔོས་བཏང་སྟླེ་
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ང་ཚོས་ད་ལ་ངྔོས་འཛིན་བླེད་བཞིན་པའི་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དླེ་གྲུབ་ཡྔོད།

དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་དཀིལ་ནས་རྒྱ་མིས་བྔོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་རླེས། བྔོད་དང་བྔོད་མི་རིགས་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་

རྐླེན་ངན་ཚབས་ཆླེན་བྱུང་ཡྔོད། རྒྱ་དམག་བྔོད་དུ་སླེབས་ནས་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་བྔོད་མི་རིགས་ཀི་ངྔོ་བྔོ་རྩ་བརླགས་གཏྔོང་

སྐབས། བྔོད་མི་ཁི་བརྒྱད་ཡས་མས་ཤིག་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་དུ་བྔོས་བྔོལ་ལ་སླེབས།

༸གྔོང་ས་༸སྐབས་མགྔོན་ཆླེན་པ་མཆྔོག་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐངས་གྲུབ་རླེས་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་གནས་སྟངས་དང་བྔོད་

ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟླེན་ནས། བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆླེད་འཕྲལ་དུ་དགྔོངས་པ་བཞླེས་འགྔོ་བཙུགས་

ཡྔོད་པའི་ཁྔོངས་ནས་གཙོ་བྔོ་ཁག་ནི།

༡། བྔོད་མི་སྐབས་བཅྔོལ་བ་རྣམས་གནས་སྔོད་བླེད་ས་དང་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་བླེད་སའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ 

 གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས།

༢། བྔོད་ཕྲུག་ཚོར་དླེང་དུས་ཀི་ཤླེས་ཡྔོན་དང་བྔོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་ཀ་སྔོབ་སའི་སྔོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས།

༣། བྔོད་ཀི་ཆྔོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བླེད་སའི་གལ་ཆླེའི་ལླེ་གནས་གསར་པ། བྔོད་ནང་དུ་རྒྱ་མིས་གཏྔོར་ 

 བཤིག་བཏང་ཟིན་པའི་དགྔོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་བསྐར་འཛུགས།

བྔོད་ཀི་ཆྔོས་དང་རིག་གཞུང་ནི་ད་ཆ་འཛམ་གིང་ཕྔོགས་གང་སར་དར་ཁྱབ་འགྔོ་བཞིན་ཡྔོད། དླེ་ལར་ནའང་བྔོད་ནང་རྒྱ་མིས་བྔོད་ཀི་

རིག་གཞུང་རྩ་བརླགས་གཏྔོང་བའི་འབད་བརྩྔོན་མུ་མཐུད་བླེད་བཞིན་པ་དང། བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀང་སར་ལས་ཁ་འཐྔོར་

ཤུགས་ཆླེ་རུ་ཕིན་ནས། དླེང་རབས་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནྔོན་ཤུགས་དང་མཛེས་སྡུག་གི་ཤུགས་རྐླེན་ཐླེབས་བཞིན་པར་བརྟླེན། བྔོད་ཀི་

རིག་གཞུང་ནི་སར་ལས་ལྷག་པའི་ཉླེན་ཁའི་གནས་སུ་གར་ཡྔོད། དླེས་ན། བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུ་ནི་ད་ལ་

བྔོད་མི་རིགས་ཀིས་གདྔོང་ལླེན་བླེད་དགྔོས་པའི་གནད་དྔོན་གལ་ཆླེ་ཤྔོས་ཤིག་ཡིན།



29ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

ཀ༽  བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ངྔོ་བྔོ་འཛིན་སྟངས་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བླེད་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། བྔོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་གཞི་རྩར་གྱུར་བའི་དཔལ་ནཱ་ལླེནྡྲའི་མཚན་ཡྔོད་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གཙུག་ལག་ 

 སྔོབ་གཉླེར་ཁང་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ལ་བུར་གསར་འཛུགས་གནང་གལ།

༢། བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཞུ་གལ། ཕིའི་ 

 ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྔོད་པའི་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་ཉམས་གསྔོ་དང་འབླེལ་ཕན་ཚུན་དབར་ འབླེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ 

 དགྔོས་གལ།

༣། རྒྱལ་སྤིའི་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་དང་གཙུག་ལག་སྔོབ་གཉླེར་ཁང་ཁག་ནང་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་སླེ་ཚན་བསྐྲུན་ 

 ཐབས་ཞུ་གལ།

༤། ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁག་ལ་འབླེལ་བ་ཞུ་གལ།

༥། བྔོད་ཀི་མཐྔོ་རིམ་སྔོབ་མའི་ཚོགས་འདུ་ཡང་ཡང་འཚོགས་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་དང་། སྔོབ་མ་རྣམས་ནས་ལླེགས་སྦྱར་དང་ 

 པཱ་ལི་སྐད་ཡིག་སྦྱྔོང་དགྔོས་པའི་བསྐུལ་མ་ཞུ་གལ་དང་། དླེ་བཞིན་ཉམས་ཞིབ་སྔོབ་མ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་སྔོབ་ 

 ཡྔོན་གི་གྔོ་སྐབས་སྤྔོད་གལ།

༦། རྒྱལ་སྤིའི་རིག་གཞུང་དང་ཤླེས་ཡྔོན་གི་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་ལ་འབླེལ་ལམ་གནང་ཆླེད་དམིགས་བསལ་འབླེལ་མཐུད་པ་ 

 ཟུར་འཛུགས་གནང་གལ།

༧། ལྡི་ལི་བྔོད་ཁང་ཆགས་ཡུལ་ས་ཚིགས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཡིན་པར་སྔོང་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ལས་གཞི་རྒྱ་བསྐླེད་ 

 དང་འབླེལ་གྔོ་རྟྔོགས་ལས་གཞི་ཡང་ཡང་སླེལ་གལ། 

༨། དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐྔོག་ནས་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སྦྱྔོང་སའི་དྲྭ་ཚེགས་གསར་བཟྔོ་གནང་གལ། དྲྭ་རྒྱ་དླེའི་ 

 ནང་དྔོན་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་བསྐྔོང་དང་འབླེལ་དྲྭ་རྒྱ་གཟིགས་མཁན་རྣམས་ཀི་དགྔོངས་ཚུལ་བསྡུ་ལླེན་བླེད་སའི་སིངས་ 

 ཆ་བསྐྲུན་གལ།
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༩། དྲྭ་ཐྔོག་ནས་སྔོབ་རྒྱུའི་རྒྱུ་ཆ་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྔོད་པ་དང་། རྒྱུགས་ལླེན། དླེ་བཞིན་ཕག་འཁྱླེར་སྤྔོད་རྒྱུ་ཡྔོད་པ་བཅས་ཀི་ 

 མཐུན་རྐླེན་སྦྱྔོར་གལ།

༡༠། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ནང་ཆྔོས་དང་འབླེལ་ནས་མི་ཚེ་སྐླེལ་སྟངས་དང་ནང་པའི་ལ་གྲུབ་སྐྔོར་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་གལ། 

ཁ༽ བྔོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གྔོང་སླེལ་གཏྔོང་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བ་ནས་དགྔོངས་འཆར།

༡། བྔོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐྔོག་ཡྔོད་པའི་ཀླྔོག་དླེབ་ཁག་གི་ནང་རབ་བཏགས་དང་རིས་མྔོ་གང་མང་འཇུག་གལ། 

༢། ཟླ་བ་གསུམ་རླེའི་མཚམས་ན་གཞྔོན་ཚོར་རིག་གཞུང་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་འད་མིན་གྔོ་སྒིག་ཞུ་ གལ། 

༣། དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་རིགས་སྔོབ་ཕྲུག་ཚོར་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སྔོབ་འཁིད་གནང་གལ། 

༤། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྔོས་ནས་གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་འདུ་སྔོགས་གྔོ་སྒིག་སྐབས་བྔོད་ 

 སྐད་ཁྔོ་ན་བླེད་སྤྔོད་གཏྔོང་དགྔོས་པའི་སྔོབ་གསྔོ་དང་བསྐུལ་མ་གནང་གལ། 

༥། བྔོད་ཀི་གཞྔོན་སྐླེས་རྣམས་ལ་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གལ་ཆླེ་ཡིན་སྐྔོར་སྔོབ་གསྔོ་སྐྔོན་གལ།

༦།  སྲི་ཞུའི་ལས་བླེད་ནང་བྔོད་ཡིག་གནས་ཚད་གང་ལླེགས་ཡྔོད་པ་གང་མང་གསར་བསྡུ་གནང་གལ།

༧། ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་བའི་བྔོད་སྐད་ཀི་ཐ་སྙད་གསར་པ་རྣམས་གཞུང་འབླེལ་གསར་འགྱུར་ 

 བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཙོས། བྔོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ཁག་དང་། བརན་འཕྲིན། གསར་ཤྔོག་ཁག་བཅས་ཀི་བརྒྱུད་གཅིག་ 

 འགྱུར་བླེད་སྤྔོད་གཏྔོང་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་ཡིན་པའི་སྐྔོར་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་དགྔོས་པ་མ་ཟད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐ་སྙད་དླེ་ 

 དག་ངྔོ་སྤྔོད་ཞུ་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་གྔོ་སྒིག་གནང་གལ།

 



31ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

ག༽ བྔོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་དླེའི་རིན་ཐང་དར་སླེལ་བརྒྱུད་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་བླེད་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བ་ནས་དགྔོངས་འཆར།

༡། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ལ་གྲུབ་དགླེ་རྒན་ཚད་ལྡན་གང་མང་གཏྔོང་ཐབས་གནང་གལ།

༢། དཔལ་འབྔོར་གི་མཐུན་རྐླེན་ཞན་པའི་དགྔོན་སླེ་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་དགྔོས་ངླེས་ལམ་སྟྔོན་འབུལ་གལ། ཕི་རྒྱལ་དུ་ 

 ཡྔོད་པའི་ཆྔོས་ཚོགས་ཁག་ལ་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་འབླེལ་ལམ་གྔོང་འཕླེལ་གཏྔོང་གལ།

༣། དགྔོན་སླེ་ཁག་གི་ནང་མི་མང་དཀྱུས་མའི་ཆླེད་ཆྔོས་དང་། ལ་གྲུབ། སྒྔོམ་སྒྲུབ་སྔོགས་ཀི་ཐྔོག་སྔོབ་འཁིད་གྔོ་སྐབས་ 

 གང་མང་བསྐྲུན་གལ།

༤། དགྔོན་པ་ཁག་ལ་མཆྔོད་མཇལ་དང་གནས་གཟིགས་ཕླེབས་མཁན་རྣམས་ལ་གནས་བཤད་བ་མཁན་ཚད་ལྡན་གྔོ་ 

 སྒིག་ཞུ་གལ། 

༥། དགྔོན་པ་ཁག་ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་དླེབ་སྐླེལ་ངླེས་པར་དགྔོས་པ་དང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁྔོངས་སུ་ཡུལ་ 

 མི་མཉམ་བཞུགས་ཡྔོང་ཐབས་ཞུ་གལ།

༦། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་། བྔོད་རིགས་སྤི་མཐུན་ཚོགས་པ། དླེ་བཞིན་ཆྔོས་ཚོགས་ཁག་མཉམ་ 

 རུབ་ནས་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཁྱབ་སླེལ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྔོག་ལས་གཞི་སླེལ་ཚེ་སྐུ་ཚབ་དྔོན་གཅྔོད་དང་བྔོད་མིའི་སྒིག་ 

 འཛུགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གལ།

༧། སྤི་ནྔོར་༸གྔོང་ས་༸སྐབས་མགྔོན་ཆླེན་པྔོ་མཆྔོག་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་སྔོབ་ལམ་སྟྔོན་ཕླེབས་པ་ལར་ཚན་རིག་ 

 དང་ནང་པའི་ལ་གྲུབ་དབར་བགྔོ་གླེང་གནང་བའི་དཔླེ་དླེབ་ཁག་ཁྱབ་སླེལ་རྒྱ་གང་ཆླེ་གནང་གལ།

༨། དགྔོན་པ་ཁག་ནས་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྔོད་པའི་རང་རང་སྔོ་སྔོའི་ཆྔོས་ཚོགས་ཁག་ལ་མཁན་པྔོ་དང་། ལ་གྲུབ་དགླེ་རྒན་གཏྔོང་ 

 ཐབས་དགྔོས་གལ།

༩། བྔོད་མི་བྔོད་ཀི་ནང་པའི་ལ་གྲུབ་དང་། བྔོ་སྦྱྔོང་། སྒྔོམ་སྒྲུབ་སྔོགས་ལ་དྔོ་སྣང་བླེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ཆླེད་དླེ་ལའི་བསབ་ 

 གཞི་རྩ་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟྔོ་གལ་དང་དླེ་དག་སྔོབ་མཁན་དགླེ་རྒན་ཚད་ལྡན་དགྔོས་གལ། བསབ་གཞི་དླེ་དག་ཆྔོས་ 
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 རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྟངས་འཛིན་འྔོག་རྒྱ་གར་ནང་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་གལ། 

༡༠། ཆྔོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལྔོ་རྩ་བ་གང་མང་གསྔོ་སྐྔོང་གནང་སྟླེ་མ་འྔོངས་པར་ལྔོ་རྩ་བའི་དཀའ་ངལ་མླེད་པ་བཟྔོ་གལ།

༡༡། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞབས་རིམ་ཚོགས་ཡུལ་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་དུ་ཞབས་རིམ་གསྔོག་སྒྲུབ་དང་སྦགས། ནང་ ཆྔོས་དང་།  

 ནང་པའི་ལ་གྲུབ་ངྔོ་སྤྔོད་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གྔོ་སྒིག་ཞུ་གལ། 

༡༢། དླེང་དུས་ཀི་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ནང་ཆྔོས་དར་སླེལ་སད་དགླེ་བཤླེས་དང་། མཁན་པྔོ། བཙུན་མ་བཅས་ལ་དམིགས་ 

 བསལ་ཟབ་སྦྱྔོང་སྤྔོད་གལ།

 

ང༽  འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་དང་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བླེད་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བ་ནས་དགྔོངས་འཆར།

༡། ད་ཡྔོད་བྔོད་ཀི་འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་དང་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་དང་སྲུང་སྐྔོབ་ སད་ཁྱད་ལས་ 

 ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ལམ་སྟྔོན་གཏན་འབླེབས་དང་། མཁས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ལམ་སྟྔོན་ཞུ་ཡུལ་བསྐྔོ་ 

 གཞག་གནང་ནས་ཚོགས་མིར་མཚན་དྔོད་འབུལ་གལ།

༢། ཚོགས་ཆུང་དླེས་སྔོབ་གྲྭ་དང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་ལ་འབླེལ་བ་བགིས་ཏླེ་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་ 

 དང་འབླེལ་བའི་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་འདུ་བསྐྔོང་རྒྱུར་རྔོགས་སྐྔོར་དང་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབླེལ་བའི་བརན་ཐུང་དང་ 

 དུས་དླེབ་ག་གསར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུར་རམ་འདླེགས་ཞུ་ཐུབ་པ་དགྔོས་གལ།

༣། རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་ནས་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟྔོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དླེ་དག་གི་རྒྱབ་ལྔོངས་དང་འབྱུང་ཁུངས་ 

 སྔོགས་ཀི་ཐྔོག་ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་ཞུ་གལ། རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྔོངས་སུ་ 

 ཡྔོད་མླེད་ལ་མ་ལྔོས་པར་དཔར་འབྔོར་གི་མཐུན་འགྱུར་སྤི་མཚུངས་གནང་གལ།

༤། བྔོད་ཀི་དགྔོན་སླེ་དང་སྔོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རིག་གཞུང་མུ་མཐུད་ཉམས་ཆགས་སུ་འགྔོ་བཞིན་ཡྔོད་པར།  དགྔོན་སླེ་དང་ 

 སྔོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རིག་གཞུང་ཁྔོ་ནའི་ཆླེད་འཛིན་གྲྭ་ལྔོགས་སུ་འཛུགས་རྒྱུ། དླེ་ཡང་ཆྔོས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ལས་ 

 གཞི་ལག་བསྟར་གནང་གལ།



33ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

༥། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྔོངས་སུ་ཡྔོད་པའི་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་ནང་རིག་གཞུང་དགླེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ 

 བསྐྔོ་གཞག་དང་ཕྔོགས་དང་མཐུན་རྐླེན་སྔོགས་ཚད་ལྡན་སྤྔོད་གལ། དླེ་དག་གི་ནང་ཡྔོད་སྔོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རིག་གཞུང་ 

 ཐྔོག་དྔོ་སྣང་སླེབས་ཆླེད་ཟླ་རླེར་འཚོ་སྣྔོན་དང་རིག་གཞུང་དང་འབླེལ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་བར་ཕག་འཁྱླེར་སྤྔོད་གལ།

༦། ད་ཡྔོད་འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་དང་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་མ་འྔོངས་ཡྔོང་རྒྱུ་བསད་པའི་མི་རབས་ཆླེད་བདག་ཉར་ 

 ཞུ་གལ།

༧། དུས་ནས་དུས་སུ་སྙན་ངག་དང་། གཞས་སྣ། དླེ་བཞིན་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟྔོན་གྔོ་སྒིག་ཞུ་གལ།

༨། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་རིག་གཞུང་སྒྱུ་རྩལ་བ་གསྔོ་སྐྔོང་མ་ཟད་ལས་ཀའི་གྔོ་སྐབས་ཡང་བསྐྲུན་དགྔོས།

༩། ཁླེ་ན་ཌའི་ནང་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་བྔོད་རིགས་ཚོགས་པ་མཉམ་སྦླེལ་གིས་འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་གསར་འཛུགས་ 

 གནང་གལ། འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་དླེའི་ནང་ནང་ཆྔོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སྔོགས་ཀི་སླེ་ཚན་ཚང་དགྔོས། མ་ཟད་ 

 བྔོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལྔོ་རྒྱུས་དང་གཟའ་སྐར་གི་ཤླེས་བ་སྔོགས་ཀི་སླེ་ཚན་ཡང་ཚང་དགྔོས། སླེ་ཚན་དླེ་དག་མི་མང་ནས་ 

 ཐད་ཀར་གཟིགས་ཐུབ་པའི་མཐུན་རྐླེན་བསྐྲུན་གལ།

༡༠། བྔོད་ཀི་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་འཁབ་སྟྔོན་པར་ཆླེ་མཐྔོང་མཚོན་ཆླེད་བྔོད་ཀི་སྒྱུ་རྩལ་ཉིན་མྔོ་སྲུང་བརྩི་གནང་གལ།

ཅ༽ སྒྱུ་རྩལ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བླེད་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བ་ནས་དགྔོངས་འཆར།

༡། ད་ཡྔོད་དཔླེ་མཛོད་ཁང་དང་། འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་གལ།

༢། བྔོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཡི་གླེ་ཀླྔོག་རྒྱུའི་ཐྔོག་གྔོམ་གཤིས་འཇགས་ཐབས་ཐྔོག་འབད་བརྩྔོན་གནང་གལ།

༣། ཕི་ལྔོ་ ༢༠༠༨ ལྔོར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་དང་ཕི་ལྔོ  ༢༠༡༠ ལྔོར་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡྔོངས་ཚོགས་ཆླེན་གཉིས་ཀི་ 

 གྔོས་ཆྔོད་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཞུ་གལ།

༤། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གསང་རྒྱ་དགྔོས་པའི་ཡིག་ཆ་རིགས་ཕུད་དླེ་མིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་མི་མང་ནས་ལ་ཀླྔོག་ཐུབ་པ་ 

 བཟྔོ་གལ།
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༥། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་ཁག་དང་ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་ལ་དགྔོས་མཁྔོར་ གཞིགས་པའི་དཔལ་ 

 འབྔོར་གི་མཐུན་རྐླེན་སྦྱྔོར་གལ།

༦། འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་ཁག་གི་ནང་འགླེམས་སྟྔོན་ཁྱད་ལས་ལས་བླེད་བཀྔོད་སྒིག་དང་རྒྱལ་སྤིའི་འགླེམས་སྟྔོན་ ཁང་ཚད་ལྡན་ 

 ཁག་ནས་འགླེམས་སྟྔོན་ཞུ་ཕྔོགས་ཐྔོག་ལླེགས་བ་ལླེན་གལ།

༧། བྔོད་ཀི་འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་གསར་པའི་ནང་བྔོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གཞུང་། སྒྱུ་རྩལ་སྔོགས་ཀི་བརྔོད་ གཞི་འད་མིན་ 

 གི་སླེ་ཚན་ཁག་གཤྔོང་པའི་ས་ཁྱྔོན་ངླེས་པར་དགྔོས་གལ།

༨། བྔོད་རིགས་གཞྔོན་སྐླེས་རྣམས་བྔོད་ཀི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ནང་ཆྔོས་མཉམ་གྔོམས་འདིས་དམ་ཟབ་ཡྔོང་ཆླེད་དགྔོན་སླེ་ཁག་གི་ 

 ནང་ནང་ཆྔོས་སྔོབ་སྦྱྔོང་བླེད་རྒྱུར་གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགྔོས། དླེ་འབླེལ་སྔོབ་སྦྱྔོང་སྐབས་སྔོབ་ཡྔོན་གི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྔོར་ 

 གལ།

༩། བྔོད་ཀི་སྒྱུ་རྩལ་རིག་གནས་མུ་མཐུད་ཉམས་ཆགས་སུ་འགྔོ་བཞིན་པར། ད་ཡྔོད་ཁྱད་ལས་སྒྱུ་རྩལ་བར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྔོར་ 

 རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་གལ། ད་ཡྔོད་སྒྱུ་རྩལ་རིག་གནས་ཁག་སྲུང་སྐྔོབ་སད་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་སྒྱུ་རྩལ་ལླེ་ 

 གནས་ཁང་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་གལ།

༡༠། ད་ཡྔོད་འགླེམས་སྟྔོན་ཁང་ཁག་དང་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྔོར་དང་ལས་གཞི་ དར་སླེལ་སད་ 

 རིག་གཞུང་སྔོབ་སྟྔོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྔོབ་སྟྔོན་གནང་གལ། ད་ཡྔོད་ལླེ་གནས་ཁང་དླེ་དག་ནི། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ 

 ཆྔོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། བྔོད་ཀི་ཟླྔོས་གར་ཚོགས་པ། ལྡི་ལི་བྔོད་ཁང་།  བྔོད་ཀི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་། ཝར་ཎ་བྔོད་ཀི་ 

 གཙུག་ལག་སྔོབ་གཉླེར་ཁང་། ནྔོར་གིང་བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅླེས་སྐྔོང་ཁང་། བྔོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་། མན་ཇུ་ཤི་བྔོད་ 

 ཀི་རིག་གཞུང་ལླེ་གནས་ཁང་བཅས་ཡིན།



35ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

བརྔོད་གཞི་གཉིས་པ། བྔོད་མིའི་ཤླེས་ཡྔོན་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཐབས་སྐྔོར།

རྒྱབ་ལྔོངས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བྔོད་བཙན་བཟུང་བས་རླེས། ཕི་ལྔོ་ ༡༩༥༩ ལྔོར་༸གྔོང་ས་༸སྐབས་མགྔོན་ཆླེན་པྔོ་མཆྔོག་དང་ལྷན་བྔོད་མི་སྟྔོང་ཕྲག་

བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྔོལ་དུ་འབྔོར། བྔོད་ཀི་རྩ་དྔོན་སྤི་དང་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྔོའི་མདུན་

ལམ་ཆླེད། ༸གྔོང་ས་མཆྔོག་ནས་ཤླེས་ཡྔོན་ནི་མི་རིགས་ཤིག་འཚོ་ཐུབ་མིན་གི་རྩ་བ་ཡིན་པ་དགྔོངས་བཞླེས་ཀིས། སྤུས་ཚད་ལྡན་

པའི་དླེང་རབས་ཀི་ཤླེས་ཡྔོན་མཁྔོ་སྤྔོད་དང་བྔོད་ཀི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྔོབ་ཆླེད། ཕི་ལྔོ་ཆིག་སྟྔོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རླེ་གངས་

ནང་བྔོད་མིའི་སྔོབ་གྲྭ་དང་པྔོ་མ་སུ་རི་ས་གནས་སུ་བཙུགས། སྐབས་དླེར་སྔོབ་མ་ ༥༠ ཙམ་དང་དགླེ་རྒན་ཉུང་ཤས་ལས་མླེད།

འདས་པའི་ལྔོ་ངྔོ་བཅུ་ཕྲག་དྲུག་ཙམ་རིང་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཤླེས་ཡྔོན་སྤྔོད་ཕྔོགས་ལ་འགྱུར་ལྡྔོག་ཆླེན་པྔོ་བྱུང་ཡྔོད། 

སྔོབ་གྲྭའི་གངས་འབྔོར་མང་དུ་ཕིན་པ་ཙམ་མིན་པར། སྔོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛུགས་བསྐྲུན་གི་མཐུན་རྐླེན་དང་བསབ་གཞི་རྩ་འཛིན་སྔོགས་

ཀང་ཡར་རྒྱས་ཆླེན་པྔོ་ཕིན་ཡྔོད། དླེང་སྐབས་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྔོངས་སུ་སྔོབ་གྲྭ་ཁག་འཛིན་

སྐྔོང་གནང་མཁན་ཚོགས་སླེ་ལྔ་ཡྔོད་པ་ནི། སམ་བྔོ་ཊ་བྔོད་སྔོབ་ཚོགས་པ་དང་། བྔོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སླེ། མ་སུ་རི་བྔོད་ཁྱིམ། དབུས་བྔོད་

སྔོབ་འཛིན་ཚོགས། བལ་ཡུལ་ནང་ཡྔོད་པའི་གངས་ཅན་བདླེ་རྩ་བཅས་ཡིན། ཕི་ལྔོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ འཁྔོད་ཞིབ་འཇུག་

སྙན་ཐྔོ་ལར་ན། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྔོངས་སུ་སྔོབ་གྲྭ་ ༦༧ ཡྔོད་པ་དང་། དླེ་དག་ནང་ཁྱྔོན་སྔོབ་

ཕྲུག་ ༡༩༠༢༡ དང་། དགླེ་རྒན་ ༡༤༦༧ དང་འཛིན་སྐྔོང་ལས་བླེད་གངས་ ༥༣༥ བཅས་གསལ་ཡྔོད།

ཕི་ལྔོ་ ༢༠༡༠ ལྔོར་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་བཏྔོན་པའི་མི་འབྔོར་ཞིབ་བཤླེར་སྙན་ཐྔོ་ལར་ན། བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་

ནང་ཡིག་རྨྔོངས་སླེལ་བའི་བརྒྱ་ཆ་ཟིན་ཚད་ ༨༢༌༤ ཡིན།༼གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གི་ཡིག་རྨྔོངས་སླེལ་བའི་བརྒྱ་ཆ་ཟིན་ཚད་ ༧༤ 

ཡིན།༽ དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆླེ་བའི་གནས་སྟངས་འྔོག་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཁྔོད་ཤླེས་ཡྔོན་སྤྔོད་འགྔོ་བརྩམས་ཤིང་རྒྱུན་

འཁྱྔོངས་བླེད་ནས་མི་ལྔོ་ཧིལ་པྔོ་ ༦༠ ཙམ་ཕིན་ཡྔོད། འདི་ཡིས་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནས་ཤླེས་ཡྔོན་ཐྔོག་སྐུ་ངལ་སྐྔོན་

པའི་གྲུབ་འབས་ལ་ངྔོས་འཛིན་ཞུ་ཆྔོག ལྔོ་ལར་བྔོད་མིའི་སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་སྔོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༢༠༠ ཙམ་སྔོབ་མཐར་སྔོན་གི་ཡྔོད། 

འདས་པའི་ལྔོ་བཅུའི་རིང་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲྔོད་དླེ་སྔོབ་མཐར་ཕིན་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད་ ༩༠ ཡིན་པ་དང་། 

དླེ་ནི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྔོངས་ཀི་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲྔོད་ཚད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ཚད་མཐྔོ་བ་ཆགས་ཡྔོད།

གཞི་རིམ་ཤླེས་ཡྔོན་ཙམ་མིན་པར་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྔོས་ནས་བྔོད་མིའི་སྔོབ་ཕྲུག་ཚོར་མཐྔོ་རིམ་ཤླེས་ཡྔོན་སྤྔོད་རྒྱུར་ཡང་

ཤུགས་སྣྔོན་བརྒྱབ་བཞིན་ཡྔོད། ལྔོ་ལར་གཞི་རིམ་དང་མཐྔོ་རིམ་སྔོབ་ཐྔོན་སྔོབ་མ་གངས་ ༥༠༠ བརྒལ་བར་སྔོབ་ཐྔོན་བརྒྱ་ཆ་དང་

དགྔོས་མཁྔོ་གཉིས་གཞིར་བཞག་ཐྔོག་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོབ་ཡྔོན་མཐུན་རྐླེན་འྔོག་ནས་མཐྔོ་སྔོབ་འད་མིན་ནང་རང་གི་ཆླེད་



36
 

FIVE-FIFTY FORUM: TOWARDS A RESILIENT TIBETAN COMMUNITY. FINAL REPORT

ལས་ཐྔོག་སྔོབ་སྦྱྔོང་རྒྱུན་སྐྔོང་ཐུབ་པ་ཡྔོང་བཞིན་ཡྔོད། ལྔོ་རླེ་བཞིན་ཤླེས་རིག་སྔོབ་ཡྔོན་ལས་འཆར་ཚན་པ་དང་། བྔོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་

སླེ། མ་སུ་རི་བྔོད་ཁྱིམ་གསུམ་གིས་མཉམ་དུ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སྔོབ་མཐར་སྔོན་མཁན་སྔོབ་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལ་མཐྔོ་སྔོབ་

འགིམས་རྒྱུར་སྔོབ་ཡྔོན་གི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྔོར་བཞིན་ཡྔོད། འཛིན་རིམ་ ༡༢ སྔོབ་མཐར་སྔོན་པའི་ཁྔོངས་ནས་སྔོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ 

ཙམ་གིས་རང་ངྔོས་ནས་དཔལ་འབྔོར་ཐབས་འཚོལ་གིས་མུ་མཐུད་སྔོབ་གཉླེར་བླེད་བཞིན་ཡྔོད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བྔོད་ཕྲུག་གི་

ཤླེས་ཡྔོན་ཐྔོག་ལ་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱབ་སྐྔོར་ཤུགས་ཆླེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་དགྔོས་པ་ཆགས་

ཀི་ཡྔོད།

 

ཀ༽ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཤླེས་ཡྔོན་གི་གནད་དྔོན།

ཚོགས་བཅར་བ་ནས་དགྔོངས་འཆར།

༡། བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤླེས་ཡྔོན་སྲིད་བྱུས་ནང་དྔོན་ལར་དགླེ་རྒན་གི་གསྔོལ་ཕྔོགས་དང་ཁླེ་ཕན་ཐྔོག་དགྔོངས་ 

 བཞླེས་གནང་གལ།

༢། སྔོབ་འཁིད་སྐབས་ཆླེད་ལས་ཀི་ནུས་ཚད་དང་འཇྔོན་ཐང་གྔོང་འཕླེལ་གཏྔོང་སད་ཤླེས་ཡྔོན་སྲིད་བྱུས་ནང་གསལ་སྔོབ་ 

 དགླེ་རྣམས་ལ་སྔོབ་འཁིད་ཆྔོག་མཆན་གཏན་འབླེབས་གནང་གལ།

༣། དགླེ་ལས་རྣམས་ཀི་ལས་འབྔོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཁྱད་ལས་པའི་ཤླེས་ཡྔོན་དང་སྒྱུ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཆླེད་ལས་ 

 འབྔོར་ཉུང་འཕྲི་དང་འབླེལ་དགླེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཡྔོང་རྒྱུར་མཐུན་རྐླེན་བསྐྲུན་གལ།

༤། ལས་རྒྱུན་རིང་ཟབ་སྦྱྔོང་གནང་བ་ཁག་ནུས་པ་ཚད་ལྡན་ཐྔོན་སད་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྔོང་དང་བསྐར་ཞིབ་གནང་གལ། རང་ 

 ཉིད་རང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བསྐར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྔོངས་རྔོགས་ལ་ལག་བསྟར་ཞུ་གལ། དགླེ་རྒན་  

 རྣམས་ཀི་ཤླེས་ཚད་དང་སྔོབ་འཁིད་བླེད་ཕྔོགས་ཞིབ་འཇུག་བསྐར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུར་འདི་ཤྔོག་གཏན་འབླེབས་དགྔོས་པ་དང་ 

 བསྐར་ཞིབ་གནང་མཁན་ཁྱད་ལས་ཡིན་དགྔོས། བསྐར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དགླེ་རྒན་གི་ཁྱྔོན་ཡྔོངས་ཀི་ཤླེས་ 

 ཚད་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་དང་སླེམས་ཤུགས་སླེལ་སད་ཡིན་དགྔོས།

༥། བྔོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ཤླེས་ཡྔོན་སྲ་བརྟན་ཡྔོང་སད་སྔོབ་གྲྭ་ཐྔོན་རླེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཐྔོ་སྔོབ་ནང་འཛུལ་བཞུགས་དགྔོས་ 

 པའི་བསྐུལ་མ་གཏྔོང་དགྔོས།



37ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

༦། སྔོབ་དགླེ་ཚོར་རང་ཉིད་ཀི་ཤླེས་ཚད་དང་སྔོབ་འཁིད་བླེད་ཕྔོགས་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་སད་ལག་བསྟར་ཞིབ་འཇུག་བླེད་རྒྱུའི་ 

 གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་གལ།

༧། རིག་ལམ་སྔོབ་འཁིད་སྲ་བརྟན་བཟྔོ་དགྔོས་པ་དང་འབླེལ་སྔོབ་ཚན་གཞན་མཉམ་ཟུང་འབླེལ་གི་ཐྔོག་ནས་སྔོབ་འཁིད་ 

 གནང་གལ།

༨། ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་ཕྲུག་གཟའ་མཇུག་སྔོབ་གྲྭའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་བྔོད་ཡིག་སྔོབ་འཁིད་གནང་ 

 མཁན་དགླེ་རྒན་ཚད་ལྡན་འདླེམས་སྒྲུག་གནང་གལ།

༩། དགླེ་རྒན་རྣམས་ཀི་སྔོབ་འཁིད་ནུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་རྒྱུ་དང་། ཕན་ཚུན་བརླེ་ལླེན། དླེ་བཞིན་ཟབ་སྦྱྔོང་སྔོགས་ཀི་གྔོ་ 

 སྐབས། དམིགས་བསལ་གི་སྔོན་འགྔོ་དང་སྔོན་འགྔོ་འྔོག་མ་ཚགས་ཆུད་ཆླེད་ད་ཡྔོད་མཐུན་རྐླེན་དང་ལས་རིམ་སྲ་བརྟན་ 

 བཟྔོ་གལ།

༡༠། ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྔོངས་བྔོད་པའི་སྔོབ་གྲྭའི་ལས་བླེད་ཡྔོངས་རྔོགས་ཀི་གསྔོལ་ཕྔོགས་གཅིག་མཚུངས་བཟྔོ་ 

 གལ།

༡༡།  སྔོན་འགྔོ་དང་སྔོན་འགྔོ་གྔོང་མའི་དགླེ་རྒན་རྣམས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཐྔོན་རླེས་ཉུང་མཐར་མཐྔོ་སྔོབ་ཀི་སྔོབ་སྦྱྔོང་ལྔོ་བཞི་ 

 ཐྔོན་པ་དགྔོས་གལ།

༡༢།  སྔོབ་དགླེ་དང་། སྔོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་བཀྔོད་སྒིག་སད་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་གལ།

༡༣།  དགླེ་ལས་རྣམས་ཀི་ཆླེད་ལས་པའི་ལས་རིགས་གྔོང་འཕླེལ་གསྔོ་སྐྔོང་སད་ལས་བླེད་དླེ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེའི་ 

 ནང་བུ་ཕྲུག་གི་ཤླེས་ཡྔོན་ལ་བས་རླེས་བཞག་པར་ངྔོས་འཛིན་མཚོན་ཆླེད་ཐུགས་རླེ་ལླེགས་གསྔོལ་འབུལ་གལ། ཞབས་ 

 ལྔོ་ཉླེར་ལྔ་ལྔོན་པའི་སྔོབ་དགླེ་རྣམས་ལ་ཆླེ་མཐྔོང་འབུལ་རྒྱུར་ངྷ་སར་ལས་རིམ་གྔོ་སྒིག་ཞུ་གལ།

༡༤།  ཤླེས་ཡྔོན་ལྷན་ཚོགས་རང་སྐྔོང་སླེ་ཚན་བཟྔོ་དགྔོས་པ་དང་། ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། འཛིན་སྐྔོང་སླེ་ཚན་གི་ལས་ 

 འགན་དང་བླེད་སྒྔོ་སྒྔོམ་གཞི་ཁ་གསལ་བཟྔོ་དགྔོས། སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཁྱད་ལས་མི་སྣ་དང་གཙུག་ལག་སྔོབ་དཔྔོན་བསྐྔོ་ 

 གཞག་བླེད་ན་དགླེ་ཚན་ཆླེ་བ་མཐྔོང་།

༡༥།  སྔོབ་དགླེ་ཚོར་ཉམས་ཞིབ་སླེ་ཚན་ནང་དྔོ་སྣང་བླེད་རྒྱུའི་བྔོ་སྟྔོབས་སླེལ་དགྔོས་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་གྲུབ་འབས་ལ་ཞིགས་ 

 པའི་བ་དགའ་འབུལ་གལ།
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༡༦།  གཞི་རིམ་སྔོབ་གྲྭའི་བྔོད་དགླེ་རྣམས་བྔོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནང་སྔོབ་འཁིད་གྔོ་འཕླེར་དང་ནུས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཐབས་སུ་ཉུང་ 

 མཐར་བྔོད་ཡིག་ནང་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཐྔོན་པ་དགྔོས་གལ།

༡༧།  སྔོབ་གྲྭའི་ནང་ཕྔོགས་གཅིག་གི་དི་བ་དིས་ལན་ལས་གྔོས་བསྡུར་དང་བགྔོ་གླེང་གི་ཁྔོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩྔོན་ 

 དགྔོས་གལ།

༡༨།  སྔོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་སྔོབ་དགླེ་རྣམས་ལ་སྔོབ་ཕྲུག་ལ་དམིགས་པའི་སྦྱྔོང་བརྡར་སྤྔོད་གལ།

༡༩།  ཆུང་དུས་ནས་སྔོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་སླེམས་ཀི་འཚར་ལྔོངས་དང་བྔོ་སླེམས་འཕླེལ་རྒྱུར་ཉིན་སྔོབ་ཁག་གི་འཛིན་གྲྭའི་རྒྱུད་ 

 རིམ་ནང་སྤྔོ་སྣང་ལྡན་པའི་ཁྔོར་ཡུག་བསྐྲུན་གལ།

༢༠།  ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་འབླེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་རུབ་ཀིས་སྤི་ཚོགས་ནང་ཤླེས་ཡྔོན་དང་ 

 འབླེལ་བའི་གནས་ཚད་ཐྔོག་ཞིབ་འཇུག་གིས་གངས་ཐྔོ་བསྡུ་རུབ་གནང་དགྔོས།

༢༡།  ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་གྔོ་རིམ་ལམ་ལུགས་སྒྔོ་ནས་ཨང་ཐྔོབ་སྤྔོད་རྒྱུར་སླེམས་ཤུགས་སར་དགྔོས།

 

 

ཁ༽ སྔོབ་གྲྭར་འགྔོ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་དགྔོས་པ།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། ད་ཡྔོད་སྔོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་རྣམས་གསར་འཇུག་སྐབས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྔོད་མླེད་ བསྐར་ཞིབ་ 

 གནང་དགྔོས། མ་འྔོངས་པར་སྔོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ནུས་པ་ཚད་ལྡན་ཡྔོང་བར་གསར་འདླེམས་བླེད་ཕྔོགས་ཀི་ 

 ལམ་སྟྔོན་གཏན་འབླེབས་ཞུ་གལ།

༢། སྔོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་གསར་འདླེམས་སྐབས་རྒྱབ་ལྔོངས་ཀི་ཤླེས་ཚད་གཙུག་ལག་སྔོབ་དཔྔོན་ཐྔོན་པ་དང་དགྔོས་ངླེས་ 

 སྦྱྔོང་བརྡར་ཐྔོན་པ་རྣམས་གཙོ་བྔོར་བཟུང་གལ།

༣། སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཡྔོང་སད་སྔོབ་གྲྭ་སྔོ་སྔོའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་དབང་ཆ་ཆ་བགྔོས་ཀིས་རང་སྐྔོང་ 

 ནུས་པ་སླེལ་གལ།



39ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

༤། སྔོབ་དགླེ་རྣམས་ཀི་སྔོབ་འཁིད་ནུས་པ་གྔོང་མཐྔོར་གཏྔོང་རྒྱུར་སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་སྐུ་ཚབ་རླེ་ལས་གྲུབ་པའི་ ཚོགས་ཆུང་ 

 ཟུར་འཛུགས་ཀིས་དླེ་འབླེལ་ལམ་སྟྔོན་གཏན་འབླེབས་གནང་གལ།

༥། སྔོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་དགུན་ཁའི་གུང་སླེང་དང་སྟབས་བསྟུན་བདུན་གཅིག་ཡང་ན་ཟླ་གཅིག་དུས་ཐུང་གི་ཟབ་ 

 སྦྱྔོང་གྔོ་སྒིག་ཞུ་གལ།

༦། དགླེ་རྒན་འགྔོ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་ཡྔོད་མཁན་རྣམས་ངྔོས་འཛིན་གིས་གསྔོ་སྐྔོང་ཞུ་གལ།

༧། སྔོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལྔོ་གསུམ་རླེ་མཚམས་གནས་སྔོ་གནང་གལ།

༨། སྔོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀི་ལས་དྔོན་བླེད་ཕྔོགས་ཐྔོག་བསྐར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་རིམ་གཏན་འབླེབས་ཞུ་གལ།

༩། སྔོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དབུ་འཁིད་དམ་འགྔོ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་གྔོང་འཕླེལ་གཏྔོང་རྒྱུ་དང་འབླེལ་བའི་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་ 

 ཞུ་གལ།

༡༠། ལས་བླེད་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་སླེལ་སད་སྔོབ་གྲྭ་ཕན་ཚན་དབར་ཞབས་གཡར་གཏྔོང་རྒྱུར་ལས་གཞི་འགྔོ་འཛུགས་ 

 དགྔོས་གལ།

 

ག༽ སྤི་ཚོགས་དང་མི་འབྔོར་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་གིས་ཤླེས་ཡྔོན་ལ་ཐླེབས་པའི་ཤུགས་རྐླེན།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། ད་ཡྔོད་མཐུན་རྐླེན་རྣམས་བླེད་སྤྔོད་ཚུལ་བཞིན་ཡྔོང་སད་སྔོབ་གྲྭ་ཟླ་སྒིལ་གིས་མི་འབྔོར་ལ་དཔགས་པའི་དགྔོས་མཁྔོ་ 

 དང་ལས་འཆར་སླེལ་གལ།

༢། སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་སྒིལ་ཞུ་ཕྔོགས་ཐྔོག་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་འཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་བཟྔོ་འབུལ་དགྔོས་གལ།

༣། མ་འྔོངས་སྔོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་མདུན་ལམ་ཆླེད་རང་སྐྔོང་སླེ་ཚན་སྔོབ་གྲྭ་ཁག་མཉམ་འབླེལ་ཐྔོག་རྒྱུན་འཁྱྔོངས་ཐུབ་པའི་  

 འཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་བཟྔོ་གལ། སྔོབ་གྲྭ་ཟླ་སྒིལ་གིས་བྔོད་ཡིག་སྦྱྔོང་ས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སྔོབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་  

 འཛུགས་གནང་གལ།
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༤། དམིགས་ཡུལ་མི་འད་བ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་ཕྲུག་དང་ཧི་མ་ལ་ཡླེ་སྔོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྔོབ་གྲྭ་ལྔོགས་སུ་དགྔོས་ གལ།

༥། རྒྱ་གར་གི་སྒླེར་གི་སྔོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྔོབ་བཞིན་པའི་སྔོབ་མ་རྣམས་ཚུར་འགུག་ཐབས་སུ་ད་ཡྔོད་ 

 སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་སྒླེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་གལ།

༦། བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྔོབ་དང་སྲ་བརྟན་སད་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྔོད་པའི་གཟའ་མཇུག་སྔོབ་གྲྭ་ 

 ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་གལ།

༧། གཟའ་མཇུག་སྔོབ་གྲྭ་དླེ་དག་གི་ཆླེད་སྔོབ་ཚན་གཏན་འབླེབས་དང་འབླེལ་ལག་བསྟར་གནང་གལ།

༨། ཨ་རི་དང་ཁླེ་ན་ཌའི་གྔོས་ཚོགས་གྔོང་འྔོག་གཙོས་པའི་གཞུང་གི་གནད་ཡྔོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་མཐྔོ་ སྔོབ་ཁག་ནང་ 

 བྔོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཕི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་སྔོབ་ཚན་ཁྔོངས་འདླེམས་རྒྱུ་ཡྔོད་པ་བཟྔོ་རྒྱུར་འབད་བརྩྔོན་ཞུ་གལ།

 

ང༽ གཞི་རིམ་ཤླེས་ཡྔོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕྔོགས་དང་འབླེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། ཤླེས་ཡྔོན་ལྷན་ཚོགས་འདི་བཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་སླེ་ཚན་དུ་བསྒྱུར་ནས་ལས་ཀའི་ངྔོ་བྔོ་དང་ལས་འགན་ཁ་གསལ་ 

 དང་། ལས་བླེད་རྣམས་ཤླེས་ཡྔོན་ཐྔོག་ཁྱད་ལས་ཀི་རྒྱབ་ལྔོངས་ཡྔོད་པ་བཀྔོད་སྒིག་ཞུ་གལ།

༢། ཤླེས་ཡྔོན་སྲིད་བྱུས་ཀི་ད་ལའི་གནས་བབས་ཐྔོག་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་དང་། ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་དགྔོས་ཇི་ 

 ཡྔོད། དླེ་བཞིན་བསྐར་ཞིབ་ཞུ་དགྔོས་ཇི་ཡྔོད་སྔོགས་ཀི་ཐྔོག་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་གལ།

༣། བྔོད་ཡིག་སྔོབ་དགླེ་རྩླེ་ཕུད་ཁག་ཅིག་ངྔོས་འཛིན་གིས་སྔོབ་དགླེ་དླེ་དག་ནས་སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བྔོད་ཡིག་ལླེགས་བཅྔོས་ 

 དང་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་བཟྔོ་ཕྔོགས་ཐྔོག་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་གལ།

༤། སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འགིམས་བཞིན་པའི་སྔོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཀླྔོག་འདྔོན་བ་རྒྱུ་དླེབ་གང་མང་མཁྔོ་འདྔོན་དང་། སྔོབ་ཕྲུག་གི་ 

 དགྔོས་མཁྔོ་ལ་དཔགས་པའི་སྔོབ་དླེབ་བཟྔོ་གལ།

༥། དླེང་དུས་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་བླེད་སྤད་ནས་སྔོབ་འཁིད་དང་སྦྱྔོང་རྒྱུའི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་གལ། དཔླེར་ན། བྔོད་ཡིག་ 



41ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

 བཀྔོལ་སྤྔོད་འཕྲུལ་ཆས་སྔོགས་གསར་བསྐྲུན་ཞུ་གལ།

༦། སྔོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མདུན་ལམ་སྔོབ་སྟྔོན་པ་འདང་ངླེས་དགྔོས་གལ།

༧། སྔོབ་འཁིད་ནུས་རྩལ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་བྔོད་ཡིག་སྔོབ་འཁིད་ནུས་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་གལ་མ་ཟད།  དླེང་དུས་དང་ 

 མཐུན་པའི་འཕྲུལ་ཆས་བླེད་སྤད་ནས་སྔོབ་ཚན་སྦྱྔོང་རྒྱུར་སྤྔོ་སྣང་ལྡན་པ་བཟྔོ་གལ།

 

ཅ༽ བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཆླེད་ལས་གསྔོ་སྐྔོང་བླེད་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། ལས་རིགས་སྦྱྔོང་བརྡར་ཁང་ཁག་ནས་ཐྔོན་པ་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་སད་འབླེལ་ཡྔོད་བཟྔོ་གྲྭ་ཁག་ལ་  

 འབླེལ་བ་ཞུ་གལ། 

༢། ལས་རིགས་སྦྱྔོང་བརྡར་ཁང་ཁག་གི་སྔོབ་ཚན་སྔོབ་འཁིད་ཞུ་རྒྱུ་གཞི་རྒྱ་ཆླེ་རུ་གཏྔོང་གལ།

༣། ལས་རིགས་སྦྱྔོང་བརྡར་ཁག་ནས་ཐྔོན་པའི་ཁྱད་ལས་པ་རྣམས་སྤི་ཚོགས་ནང་དམིགས་དཔླེ་སྟྔོན་ཆླེད་ངྔོ་སྤྔོད་ཀི་ལས་ 

 རིམ་སླེལ་གལ།

༤། ཁྱད་ལས་པ་དང་མུ་མཐུད་མཐྔོ་སྔོབ་གཉླེར་མཁན་རྣམས་ལ་སྔོབ་ཡྔོན་ཆླེད་སྐླེད་ཆུང་བུན་གཡར་གཏྔོང་གལ།

༥། འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་སླེབས་སྐབས་དང་ཐྔོན་རླེས་ལས་རིགས་འད་མིན་ཐྔོག་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་ནས་མ་འྔོངས་ པར་གནས་ 

 ཚུལ་ཆ་ཚང་རྟྔོགས་པ་དང་འབླེལ་མདུན་ལམ་ཐྔོག་གདླེང་ཚོད་ཡྔོད་པ་བཟྔོ་གལ།

༦། བྔོད་ཡིག་དང་འབླེལ་བའི་སྔོབ་ཆླེན་ཁག་ལ་བསྐྔོད་བཞིན་པའི་སྔོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་སྔོབ་ཡྔོན་སར་ཆ་གནང་གལ།

༧། ད་ལའི་སྔོབ་ཡྔོན་ལས་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་མ་འྔོངས་བྔོད་མི་ཁྱད་ལས་པ་མང་ཙམ་ཐྔོན་ཐབས་ཞུ་གལ།

༨། ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྔོབ་ཡྔོན་ཁག་གི་སྐྔོར་ལམ་སྟྔོན་དང་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་གལ།

༩། སྔོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་མདུན་ལམ་སྔོབ་སྟྔོན་པ་མང་དུ་བཏང་ནས་མདུན་ལམ་སྟྔོན་དང་འབླེལ་བའི་སྔོབ་ཚན་གཏན་བླེབས་ 

 ཀིས་ལག་བསྟར་གནང་གལ།
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༡༠། སྔོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་སྔོབ་སྟྔོན་དང་འབླེལ་བའི་ལས་རིགས་གཉླེར་དགྔོས་པའི་སླེམས་ཤུགས་སར་གལ།

བརྔོད་གཞི་གསུམ་པ། བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཕྔོགས་དང་ 

འབླེལ་བའི་གནད་དྔོན།

རྒྱབ་ལྔོངས།

འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནི་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནང་བྔོན་ཆླེན་ལས་ཁུངས་བདུན་ཡྔོད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། 

འདི་ནི་བྔོད་མིའི་དང་བངས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མིང་ཐྔོག་དླེབ་བསྐླེལ་བས་ཡྔོད། འཕྲྔོད་བསྟླེན་བཀའ་བྔོན་དང་དླེའི་འཛིན་

སྐྔོང་གིས་བྔོད་མིའི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལམ་ལུགས་ཐད་ལམ་སྟྔོན་དང་དབུ་ཁིད་གནང་གི་ཡྔོད། འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ངྔོས་ནས་ཐད་

ཀར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་གནས་སྔོད་བླེད་བཞིན་པའི་བྔོད་མི་གངས་ ༡༡༠༠༠༠ ཙམ་གི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་དང་བདླེ་སྡུག་ལ་གཟིགས་

སྐྔོང་གནང་གི་ཡྔོད་ལ། སྨན་ཁང་ཆླེ་བ་ ༧ དང་། འབིང་བ་ ༥། ཆུང་བ་ ༣༨ བཅས་ཁྱྔོན་བསྔོམས་སྨན་ཁང་ཆླེ་ཆུང་གངས་  ༥༠ 

ཙམ་ལ་འཛིན་སྐྔོང་བླེད་ཀི་ཡྔོད། འཕྲྔོད་བསྟླེན་མཐུན་རྐླེན་གི་ཆ་ནས་སྒྔོ་བསྟླེན་ནད་པར་ལམ་སྟྔོན་བླེད་པ་དང་། བིས་པ་སྐླེས་སྐབས་

དང་བིས་པའི་བདླེ་ཐང་ཞབས་ཞུ། གཤག་བཅྔོས་ཆུང་ཙག ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད། སྨན་ཚོང་ཁང་། སྔོའི་སྨན་ཁང་། ཕི་བཅྔོས་གསྔོ་

ཐབས། སྨན་བཅྔོས་ལམ་སྟྔོན་སྔོགས་གཞི་རྩའི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལ་སྐྔོང་ཐད་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྔོར་གི་ཡྔོད། སྨན་དང་ཞབས་ཞུ་ཚང་མའི་

ཐད་རྔོགས་རམ་བླེད་ཀི་ཡྔོད། བཞུགས་སྒར་ངྷ་ས་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་དང་། སླེལ་ཀྔོབ་ཏུ་འཚོ་བླེད་སྨན་ཁང། མྔོན་གྔོ་འདྔོད་རྒུ་

གིང་བྔོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སྨན་ཁང་བཅས་ཀི་ངྔོས་ནས་ཡར་ཐྔོན་ཅན་གི་སྨན་བཅྔོས་ལག་རྩལ་དང་མཐུན་རྐླེན་སྦྱར་ནས་ནད་པར་

ལ་སྐྔོང་བླེད་ཀི་ཡྔོད། ད་ལའི་ཆར་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྨན་བཅྔོས་མཐུན་འགྱུར་འྔོག་ནད་གཞི་ཚབས་ཆླེན་རིམ་པ་གསུམ་

པར་སླེབས་པའི་རིགས་ལ་སྨན་བཅྔོས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྔོར་གི་མླེད།

ད་ལའི་ཆར་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་གཞི་གཙོ་བྔོ་ནི་ཊི་བི་ནད་པ་སྟངས་འཛིན་དང་། བིས་པ་

སྐླེས་སྐབས་དང་བིས་པའི་འཕྲྔོད་བསྟླེན། དར་མའི་འཕྲྔོད་བསྟླེན། སླེམས་ཁམས་ཀི་འཕྲྔོད་བསྟླེན། སྤི་ཚོགས་ཁྱྔོན་ཡྔོངས་ལ་སྨན་

བཅྔོས་མཐུན་འགྱུར་གི་ལས་གཞི་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། ཕི་ལྔོ་ ༢༠༡༢ ལྔོ་ནས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་

གི་བྔོད་མི་ཚོར་སྨན་བཅྔོས་ལ་སྐྔོང་གི་ལས་གཞི་སླེལ་བ་དང་། ཕི་ལྔོ་ ༢༠༡༤ ལྔོ་ནས་ཚད་མཐྔོ་པྔོའི་སྨན་བཅྔོས་མཐུན་འགྱུར་གི་

ལས་གཞི་འགྔོ་འཛུགས་ཞུས་ཡྔོད།



43ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

ཀ༽ བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའི་དཀའ་ངལ་གདྔོང་ལླེན་བླེད་བཞིན་པ།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། ལྔོ་ན་རྒན་གས་དང་སྦྲུམ་མའི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལ་དམིགས་ཏླེ་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་འཆར་སླེལ་གལ།

༢། ཁྱབ་ཁྔོངས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་སྦྲུམ་མའི་སྐབས་དང་ཕྲུ་གུ་བཙས་རླེས་ཀི་ལ་རྟྔོགས་མཐུན་རྐླེན་སྦྱྔོར་གལ།

༣། ཟས་དང་སྤྔོད་ལམ་དང་འབླེལ་བའི་ནད་གཞི་ཁག་བརྟག་དཔྱད་མཐུན་རྐླེན་སྦྱྔོར་གལ།

༤། ནད་པར་སྟབས་བདླེ་ཡྔོང་སད་སྨན་པ་ནང་ཁུལ་གྔོ་བསྡུར་གིས་ཕི་སྨན་བསྟླེན་གཏུགས་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་ གལ།

༥། བྔོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་དླེང་དུས་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་རིགས་ངྔོ་སྤྔོད་ཀིས་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་ཡྔོང་འབབ་ 

 མང་དུ་གཏྔོང་གལ།

༦། རྒས་གསྔོ་ཁང་གི་ལས་བླེད་རྣམས་ལ་རྒས་ནད་བཅྔོས་ཐབས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་སྦྱྔོང་བརྡར་གནང་གལ།

༧། སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་སྤི་ཚོགས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་གི་མཐུན་རྐླེན་སྦྱྔོར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འདིང་གལ།

༨། ཛ་དག་མྱུར་སྐྔོབ་དང་། དགྔོས་ངླེས་སྨན། ཡྔོ་ཆས་སྔོགས་ཀི་མཐུན་རྐླེན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་བསྐྲུན་གལ།

ཁ༽ དཔལ་འབྔོར་གི་ཆ་ནས་བྔོད་མིའི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་མཐུན་རྐླེན་སྲ་བརྟན་དང་ཡུན་གནས་ཡྔོང་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་མིའི་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྤིའི་རྔོགས་སྐྔོར་འཚོལ་གལ།

༢། ད་ཡྔོད་སྨན་བཅྔོས་ལ་སྐྔོང་ལས་གཞིའི་ཁྔོངས་མི་མང་གི་མཉམ་བཞུགས་ཡྔོང་སད་ལས་གཞི་སླེལ་གལ།

༣། སྨན་ཁང་གི་ཡྔོང་འབབ་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་རྒྱུའི་སད་སྨན་གཏུགས་ག་ཡྔོན་དང་། དླེབ་སྐླེལ་ག་ཡྔོན། དླེ་བཞིན་བརྟག་དཔྱད་ 

 ག་ཡྔོན་སྔོགས་ཀི་ཚད་གཞི་གཏན་འབླེབས་གནང་གལ།
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༤། ཊི་སི་ནད་གཞི་སྔོན་ཚུད་ནས་ངྔོ་རྟགས་བཟུང་སད་སྔོབ་གྲྭ་དང་དགྔོན་སླེ་ཁག་ནང་ཊི་སི་ནད་གཞི་ཡྔོད་མླེད་བརྟག་དཔྱད་ 

 གནང་གལ།

༥། འཕྲྔོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའི་ཚོགས་སླེ་ཁག་དབར་འབླེལ་ལམ་དམ་ཟབ་གནང་གལ།

༦། སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ཡྔོང་འབབ་བཟྔོ་སད་ཡུལ་མིར་སྨན་བཅྔོས་མཐུན་རྐླེན་སྦྱྔོར་གལ།

༧། སྤི་ཚོགས་ཀི་དགྔོས་མཁྔོ་དང་བསྟུན་ནས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་སླེ་ཚན་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་གལ།

༨། སྨན་གི་ནུས་པ་ཚད་མཉམ་ཡྔོད་པའི་སྨན་གི་ཚོང་པ་ཁག་བརྒྱུད་མི་དགྔོས་པའི་བཟྔོ་གྲྭ་རང་ནས་ཐད་ཀར་སྨན་ཉྔོ་རྒྱུར་ 

 འབད་བརྩྔོན་ཞུ་གལ།

༩། དགྔོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་གཞི་དང་འབླེལ་བའི་ཐྔོག་རྔོགས་དངུལ་འབྔོད་བསྐུལ་ཞུ་གལ།

༡༠།  བྔོད་མི་རང་ཉིད་ནས་གཞན་ཕན་དང་། མཐུན་འགྱུར། རྔོགས་དངུལ་གནང་གལ།

༡༡།  སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་འབྔོར་ལྡན་ནད་པ་རྣམས་ཀི་ཆླེད་ཉལ་ཁང་ངམ་ཉལ་ཁི་གྔོ་སྒིག་ཞུ་གལ།

༡༢།  སྨན་ཁང་ཁག་ནང་བླེད་མླེད་ས་སྟྔོང་ལྷག་བསད་པ་རྣམས་བླེད་སྤྔོད་གནང་གལ། དཔླེར་ན། ཟ་ཁང་སྔོགས་འཛུགས་ 

 བསྐྲུན་དང་། སྨན་ཁང་ཟླ་སྒིལ་གིས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་བཟྔོ་གལ།

༡༣།  ད་ཡྔོད་སྨན་རིན་ཐྔོག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཆག་ཡང་ཡྔོད་པ་དླེ་མླེད་པ་བཟྔོ་གལ།

༡༤།  ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་མི་རྣམས་ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་རྔོགས་སྐྔོར་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འབད་ 

 བརྩྔོན་ཞུ་གལ།

༡༥།  བསྐྔོར་བསྐྔོད་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་གལ།

 

ག༽ བྔོད་མིའི་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལ་སྐྔོང་ལས་གཞིའི་ནང་མིའི་ནུས་པ་དང་། འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྔོངས་ 

སྨན་ཁང་ཁག་ནང་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལ་སྐྔོང་དང་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཐད།

དགྔོངས་འཆར།



45ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

༡། གྔོང་རིམ་ནས་ད་ཡྔོད་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་སྨན་པ་དང་ལས་བླེད་རྣམས་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་སུ་དླེ་དག་གི་སླེམས་ 

 ཤུགས་སར་གལ། དླེ་བཞིན་ག་ཕྔོགས་ཡང་ཁྔོམ་རའི་འགྔོ་ལུགས་ལར་གནང་ཐབས་ཞུ་གལ།

༢། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྔོས་ནས་གཞི་རིམ་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་ལས་སྨན་པ་དང་གཙུག་ལག་སྔོབ་གཉླེར་མུ་མཐུད་ 

 བསྐྔོད་རྒྱུར་ཟུར་བཅད་ས་མིག་འབད་བརྩྔོན་ཞུ་གལ།

༣། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྔོས་ནས་སྒླེར་གི་སྨན་གི་མཐྔོ་སྔོབ་ཁག་ལ་འབླེལ་ལམ་གིས་གཞི་རིམ་སྨན་པ་རྣམས་ལ་གྔོང་ 

 རིམ་སྔོབ་གཉླེར་བླེད་རྒྱུར་ཟུར་བཅད་ས་མིག་བསྐྲུན་ཐབས་གནང་གལ།

༤། སྨན་པ་དང་འབླེལ་ཡྔོད་ལས་བླེད་རྣམས་རང་ཉིད་ནུས་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཆླེད་སྦྱྔོང་བརྡར་དང་། ཚོགས་འདུ། ཟབ་སྦྱྔོང་།  

 རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་ལ་སྨན་བཅྔོས་དང་འབླེལ་བའི་ཟབ་སྦྱྔོང་དུ་བསྐྔོད་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་གནང་གལ།

༥། ཆྔོད་གན་ལས་བླེད་རྣམས་གཏན་འཇགས་ལས་བླེད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་གུན་གསབ་དང་གཞན་མཐུན་རྐླེན་ཁག་ཡར་རྒྱས་ 

 གཏྔོང་གལ།

༦། སྨན་པ་གསར་ཐྔོན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱྔོང་དང་ཉམས་མྔོང་གསྔོག་སད་སྨན་པ་གསར་དུ་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ 

 ལས་ཡུན་སྐབས་སྦྱྔོང་བརྡར་སྤྔོད་གལ།

༧། འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སུ་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་དྔོན་ཚོགས་ཆུང་དགྔོས་པ་དང་། མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་ཞལ་པར་དང་།  

 བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལླེན། ལས་གཞི་ཁག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་སྔོགས་ཀི་མཐུན་རྐླེན་དགྔོས་རྒྱུ། དླེ་བཞིན་གཞི་རིམ་འཕྲྔོད་ 

 བསྟླེན་གཉླེར་ཕྔོགས་ལམ་སྟྔོན་གཏན་འབླེབས་དང་། དབུས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཁྱད་ལས་མི་སྣའི་མཐུན་རྐླེན་ 

 དགྔོས་གལ།

 

ང༽ གསྔོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་སྐླེད་དང་ཟུང་འབླེལ་གི་ཐབས་ལམ།

༡། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སུ་གསྔོ་བ་རིག་པའི་སླེ་ཚན་དང་སྐུ་ཚབ་དགྔོས་གལ།

༢། བྔོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ནད་པས་སྨན་གཏུགས་བས་པའི་གངས་མཛོད་གསར་བསྐྲུན་གིས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ 

 གངས་མཛོད་མཉམ་ཟླ་སྒིལ་བ་གལ།
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༣། གསྔོ་རིག་ནི་བྔོད་ཀི་རིག་གནས་ཀི་ངྔོ་བྔོར་སྲུང་སྐྔོབ་དང་དླེའི་ཁྱད་ལས་བདག་དབང་། བརྟག་དཔྱད། མཚོན་རྟགས་ 

 བཅས་བདག་སྲུང་དགྔོས་གལ།

༤། ཉམས་ཞིབ་ཞུ་ཕྔོགས་དང་། མིའི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཕྔོགས། དཔལ་འབྔོར་འདུ་འགྔོད་བླེད་ཕྔོགས།  ཁྱད་ལས་དང་ 

 འཕྲུལ་ཆས་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཕྔོགས་སྔོགས་ཀི་ཐྔོག་འཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་བཟྔོྔོ་གལ།

༥། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་བྔོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་གཉིས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ 

 ལུགས་གཉིས་དབར་གི་སྨན་པ་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརླེ་ལླེན་དང་། འབླེལ་ལམ། ནད་གཞི་བླེ་བག་པའི་ཐྔོག་ཉམས་ 

 ཞིབ། དླེ་བཞིན་ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག་གི་ཐྔོག་ཟུང་འབླེལ་ཞུ་ཕྔོགས་སྔོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་གལ།

 

ཅ༽ ཕི་ལུགས་སྨན་བཅྔོས་ཞུ་ཕྔོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་དང་ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག

༡། མི་མང་རང་གི་བསམ་བྔོ་འཁྱླེར་ཕྔོགས་བསྒྱུར་བཅྔོས་ཀིས་ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག་དང་འཕྲྔོད་བསྟླེན་བདླེ་ཐང་དང་འབླེལ་ 

 བའི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟྔོན་དང་། ནང་མི་ཕན་ཚུན་གྔོ་བསྡུར། ལས་འཆར་གི་སྒྔོ་ནས་སྔོབ་ཕྲུག་མཉམ་བཞུགས། སྤི་ 

 ཚོགས་དྲྭ་ལམ། སྤི་ཚོགས་ནང་མིག་དཔླེ་འྔོས་པ་ངྔོས་འཛིན་དང་རྔོགས་སྐྔོར་བཅས་ཀི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་གལ།

༢། ད་ཡྔོད་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕྲྔོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་སྲ་ 

 བརྟན་དང་རྒྱ་བསྐླེད་གཏྔོང་གལ།

༣། འཕྲྔོད་བསྟླེན་ཁྱད་ལས་དང་སྨན་པ་རྣམས་ནས་དླེང་དུས་འཕྲུལ་ཆས་བརན་འཕྲིན་སྔོགས་བླེད་སྤད་ནས་སྤི་ཚོགས་ནང་ 

 འཕྲྔོད་བསྟླེན་དང་ཁྱབ་གདལ་ནད་རིགས་བླེ་བག་པའི་ཐྔོག་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་གལ།

༤། འཕྲྔོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའི་ཡྔོ་ཆས་དང་། བརྒྱུད་རིམ། དགྔོས་མཁྔོ་གཞིར་བཞག་གིས་དཔྱད་ཞིབ་བཅས་ཀི་སྐབས་མི་ 

 མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལླེན་དགྔོས་གལ།

༥། འཕྲྔོད་བསྟླེན་ལས་འཆར་ཁག་གི་ནང་སྔོབ་ཕྲུག་མཉམ་བཞུགས་གནང་གལ།

༦། སྤི་ཚོགས་ནང་མིག་དཔླེ་འྔོས་པའི་མི་སྣ་ངྔོ་བཟུང་གིས་མི་མང་ལ་ངྔོ་སྤྔོད་དང་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་གལ། དཔླེར་ ན། མྔོས་རས་ 

 ངན་གྔོམས་རིགས་བཅྔོས་ཁང་ནས་ཐྔོན་ཏླེ་ད་ལའི་འཆར་སྤི་ཚོགས་ནང་རང་གི་རྐང་པའི་ཐྔོག་ལངས་ནས་འཚོ་བ་སྐླེལ་ 

 བཞིན་པའི་སྐླེ་བྔོ་ལ་བུའྔོ།



47ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

བརྔོད་གཞི་བཞི་པ། བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རྟླེན་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཐབས་སྐྔོར།

རྒྱབ་ལྔོངས།

ཕི་ལྔོ་ ༡༩༥༩ ལྔོར་༸གྔོང་ས་༸སྐབས་མགྔོན་ཆླེན་པྔོ་མཆྔོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྔོལ་ཕླེབས་པ་དང་ལྷན་དུ་བྔོད་མི་བཙན་བྔོལ་བ་ ༨༠༠༠༠ 

ལྷག་སྐབས་བཅྔོལ་དུ་སླེབས་པར་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སླེ་མང་པྔོས་ས་ཆ་གནང་སྟླེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་། དླེ་བཞིན་

བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཡུལ་དུའང་སྐབས་དླེར་སྐབས་བཅྔོལ་ལ་སླེབས་པའི་བྔོད་མི་ཚོའི་ཆླེད་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཙུགས་ཡྔོད།

དླེང་སྐབས་རྒྱ་གར་དུ་བྔོད་མི་སྐབས་བཅྔོལ་བ་གངས་ ༡༡༠༠༠༠ ལྷག་ཡྔོད་པ་ལས། མང་ཆླེ་བ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༣༩ ནང་གནས་

སྔོད་བླེད་བཞིན་ཡྔོད། དླེ་ནི་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་འདུ་སྔོད་ཆླེ་ཤྔོས་དླེ་ཆགས་ཡྔོད། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་བྔོད་མི་ཚོར་སྔོད་

གནས་དང་འཚོ་ཐབས་ཀི་མཐུན་རྐླེན་སྦྱྔོར་གི་ཡྔོད་ལ། བྔོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ངྔོ་བྔོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡྔོང་ཐབས་ཀང་བླེད་ཀི་

ཡྔོད། དླེང་སང་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཁྔོངས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གི་གྔོང་ཁྱླེར་ཁག་ནང་གནས་སྔོ་བླེད་པའི་བྔོད་མིའི་སྐབས་

བཅྔོལ་བའི་གངས་འབྔོར་མང་དུ་འགྔོ་བཞིན་ཡྔོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བྔོད་མི་གཞྔོན་སྐླེས་ཤླེས་ཡྔོན་ཅན་ཚོའི་ནང་གྔོང་ཁྱླེར་དུ་གནས་

སྔོད་བླེད་མཁན་མང་དུ་འགྔོ་བཞིན་ཡྔོད། དླེར་བརྟླེན་ཁྱིམ་གཞིས་སྐྔོང་མཁན་དང་ལས་ཞུགས་བླེད་ཚད་ལ་སླེབས་པའི་ན་གཞྔོན་གི་

གངས་འབྔོར་ཉུང་དུ་འགྔོ་བ་དང་བསྟུན། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་མི་འབྔོར་ཡང་ཉུང་དུ་འགྔོ་བཞིན་ཡྔོད།

ལྷག་པར་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ལྔོ་རབས་དགུ་བཅུ་པའི་མཇུག་ཙམ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་གནས་སྔོས་བླེད་མཁན་བྔོད་མི་མང་དུ་

ཕིན་པས། ད་ལའི་ཆར་བང་ཨ་རི་དང་། ནུབ་ཡྔོ་རྔོབ། ཨྔོ་སི་ཀི་ལ་ཡ་བཅས་སུ་བྔོད་མི་འདུ་སྔོད་བླེད་བཞིན་པ་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ 

༣༠ ལྷག་གི་ནང་ཁ་འཐྔོར་ནས་བྔོད་མི་རྣམས་གནས་སྔོད་བླེད་བཞིན་ཡྔོད། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྔོས་ནས་རིམ་བཞིན་འཛམ་གིང་

ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གནས་སྔོད་བླེད་བཞིན་པའི་བྔོད་མིའི་གངས་འབྔོར་མང་དུ་འགྔོ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངྔོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྔོད། ཕིའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ཏུ་གནས་སྔོད་བླེད་པའི་བྔོད་མི་ཚོར་ཤླེས་ཡྔོན་དང་དཔལ་འབྔོར་སྔོགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་

ཡུལ་བཅས་སུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་མི་ཚོ་ལས་མཐུན་རྐླེན་བཟང་བ་ཡྔོད།

གཞིས་ཆགས་ཁྔོངས་སུ་བཟྔོ་ལས་དང་ཞིང་ལས་ཀི་འཚོ་ཐབས་གཉླེར་བཞིན་པའི་བྔོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གི་གྔོང་ཁྱླེར་

ཁག་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནས་སྔོས་བླེད་བཞིན་པ་ནི། བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་དཔལ་འབྔོར་ཡར་རྒྱས་ཀི་

གཞི་རྩ་གཙོ་བྔོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། སྤི་ཚོགས་ནང་གདྔོང་ལླེན་བླེད་དགྔོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཏུའང་གྱུར་ཡྔོད། དླེ་ཡིས་བྔོད་ཀི་རིག་

གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་དང་ངྔོ་བྔོ་སྔོར་གནས་ཡྔོང་རྒྱུའི་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྔོ་བ་དང་སྦགས། གནས་སྔོས་

བས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་བཙན་བྔོལ་ནང་བྔོད་མི་འདུ་སྔོད་ཀི་མི་འབྔོར་ཉུང་དུ་འགྔོ་བ་དང་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་ཉམས་

བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐླེན་དླེ་ཆགས་ཡྔོད།
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ཀ༽ གནས་ཡུལ་སྔོ་བཤུད་དང་གཞྔོན་སྐླེས་དང་འབླེལ་བའི་གནས་དྔོན་སླེལ་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། དླེང་དུས་ཀི་ན་གཞྔོན་རྣམས་ལ་ཤླེས་ཡྔོན་དང་མངྔོན་འདྔོད་གསར་པ་མི་འད་བ་ཡྔོད། མངྔོན་འདྔོད་དླེ་དག་གཞིར་བཞག་ 

 གིས་གཞྔོན་སྐླེས་རྣམས་གནས་སྔོའི་དཀལ་སླེལ་དང་ལས་ཀའི་གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགྔོས། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ 

 གཞྔོན་སྐླེས་རྣམས་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་གནས་ཐབས་སུ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་འབད་ 

 བརྩྔོན་ཞུ་གལ། 

༢། སྔོ་ནམ་དང་། ཚོང་ལས། ཡུལ་སྐྔོར་སྤྔོ་འཆམ་སྔོགས་ཀི་ལས་གཞི་ཁག་གཞི་རྒྱ་ཆླེན་པྔོའི་སྒྔོ་ནས་རྒྱ་བསྐླེད་ཐུབ་ཚེ་ལས་ 

 ཀ་གསར་པ་དང་གཞྔོན་སྐླེས་རྣམས་ལ་དྔོ་དབིངས་ཡྔོད་པ་མ་ཟད། ཡྔོང་འབབ་ཡྔོང་སའི་གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ། དཔལ་ 

 འབྔོར་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཙམ་མ་ཟད་གཞིས་ཆགས་དང་དླེ་འབླེལ་གྔོང་འཁྱླེར་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་གནས་སྔོད་བླེད་ 

 རྒྱུའི་བྔོ་སྟྔོབས་ཡང་འཕླེལ། མི་མང་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཙམ་མིན་པར་ལས་ཀའི་གྔོ་སྐབས་མང་བས་ཕི་ 

 བསྐྔོད་བླེད་རྒྱུར་ཉུང་འཕྲི་བླེད་ཐུབ།

༣། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཚོང་ལས་གཉླེར་མཁན་ཆླེ་འབིང་གསུམ་ལ་རྒྱབ་སྐྔོར་དང་འབླེལ་ལས་ཀའི་གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་ 

 དགྔོས་པའི་སླེམས་ཤུགས་སར་གལ། ཚོང་ལས་གཉླེར་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྔོར་ཞུ་རྒྱུར་ཁྔོར་ཡུག་སྟབས་བདླེ་དང་ 

 སྙྔོབ་བདླེ་བསྐྲུན་ནས་ལས་ཀའི་གྔོ་སྐབས་དང་། ལས་རིགས་འད་མིན། ཡྔོང་འབབ་དང་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་སྔོགས་ 

 ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་ཐུབ།

༤། གཞྔོན་སྐླེས་རྣམས་ལ་ཚོང་ལས། ཡུལ་སྐྔོར་སྤྔོ་འཆམ། སྔོ་ནམ་ཞིང་ལས་ནང་ལས་ཀ་དང་ཡྔོང་འབབ་ཀི་གྔོ་སྐབས་སྐྔོར་ 

 ལམ་སྟྔོན་དང་། གཞི་རིམ་ཤླེས་ཡྔོན་གི་སྒྔོམ་གཞིའི་ནང་དླེ་དག་གསལ་དགྔོས།

༥། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཞིང་ལས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཚོ་ཐབས་གཞན་གཉླེར་རྒྱུའི་གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགྔོས། དླེ་དག་ནི་ 

 བཟྔོ་ལས་དང་། འཕྲུལ་ལས། ཚོང་ལས་སྔོགས་ཡིན་དགྔོས། སྒླེར་གི་བཟྔོ་ཚོང་ཁག་དང་མཉམ་འབླེལ་ལམ་གིས་ལས་ 

 རིགས་བསྐྲུན་དགྔོས། སྤི་སྒླེར་ཟུང་འབླེལ་ཐྔོག་ལས་འཆར་སླེལ་རྒྱུར་དགྔོངས་བཞླེས་གནང་གལ། དླེ་དག་གི་དམིགས་ 

 ཡུལ་གཙོ་བྔོ་ནི་གཞྔོན་སྐླེས་དང་གཞན་གཞིས་མི་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན་དགྔོས།

༦། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཞྔོན་སྐླེས་ལ་ལས་རིགས་གསར་བསྐྲུན་གི་ལས་འཆར་མང་དག་ཞིག་སླེལ་བཞིན་ཡྔོད་པའི་ནང་ 



49ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

 བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་མཉམ་བཞུགས་ཀིས་གྔོ་སྐབས་ལླེན་དགྔོས། དླེ་འབླེལ་སྦྱྔོངབརྡར་ཁག་གི་ནང་མཉམ་བཞུགས་ 

 ཀིས་གཞྔོན་སྐླེས་ཚོའི་མ་འྔོངས་མདུན་ལམ་སྲ་བརྟན་བཟྔོ་གལ།

༧། བྔོད་མི་གཞྔོན་སྐླེས་ཚོང་ལས་གཉླེར་འདྔོད་ཡྔོད་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡྔོད་པའི་ 

 བྔོད་མི་ཚོང་པ་ཆླེ་གས་ནས་ལམ་སྟྔོན་དང་ཚོང་ལས་གཉླེར་རྒྱུར་རྒྱུས་སྟྔོན་ཞུ་གལ།

༨། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བྔོད་མིར་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དླེ་བཞིན་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་ཡྔོང་སད་མི་མང་ལ་གྔོ་རྟྔོགས་ 

 སླེལ་གལ།

༩། ཁ་ཐྔོར་དུ་གནས་པའི་བྔོད་མི་རྣམས་གཅིག་བསྡུ་དང་ཕིར་ཐྔོན་ཉུང་འཕྲི་ཡྔོང་སད་ཁང་པའི་མཐུན་རྐླེན་བསྐྲུན་གལ།

༡༠།  བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག་ནང་མཉམ་བཞུགས་སད་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་གཞྔོན་སྐླེས་དང་  

 འབླེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་དང་ལྷན་ཚོགས་རིགས་བསྐྔོང་གལ།

༡༡།  སྔོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་གཞི་རིམ་གྔོང་མའི་འཛིན་གྲྭའི་སྐབས་མ་འྔོངས་པར་ལས་ཀའི་གྔོ་སྐབས་ཐྔོབ་སད་དླེ་འབླེལ་ལས་ 

 འཆར་དང་ལས་གཞི་ཁག་སླེལ་གལ།

 

ཁ༽ གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞིང་ལས་གཉླེར་ཕྔོགས་བསྒྱུར་བཅྔོས་གཏྔོང་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཞིང་ལས་དང་འབླེལ་བའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞིང་ལས་ཀི་ཐྔོན་རས་ཐྔོག་ཚོང་ལས་གཉླེར་ 

 དགྔོས། བསྒྱུར་བཅྔོས་འདིའི་རིགས་འཆར་གཞི་ལྡན་པ་དང་རྒྱུན་འཁྱྔོངས་ལག་བསྟར་དགྔོས་གལ། གཞིས་ཆགས་རླེ་རླེ་ 

 བཞིན་སྔོ་སྔོའི་ནུས་པ་དང་། གནས་སྟངས། དླེ་བཞིན་གྔོ་སྐབས་སྔོགས་ལ་བསྟུན་ནས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དགྔོས་རྒྱུ།  

 གཞིས་ཆགས་ཁྱྔོན་ཡྔོངས་གཞིར་བཞག་གིས་ས་སྟྔོང་བླེད་སྤྔོད་གཏྔོང་རྒྱུར་འཆར་གཞི་འདིང་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཕན་  

 ཐྔོགས་ཆླེ། 

༢། ཞིང་ལས་ཚོང་གཉླེར་དླེ་དག་རྒྱལ་ནང་དང་ཉླེ་འཁྔོར་ཁྔོམ་རའི་དགྔོས་མཁྔོ་དང་བསྟུན་དགྔོས། རྒྱ་གར་གི་ཁྔོམ་ར་གཞི་རྒྱ་ 

 ཆླེ་བ་དང་། ཡར་རྒྱས་འགྔོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འྔོག་ཡྔོད། རྒྱལ་སྤིའི་ཁྔོམ་རའི་ནང་ཕིར་ཚོང་བླེད་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་ 
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 ཡང་འཚོལ་གལ།

༣། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྔོས་ནས་དགྔོས་དངུལ་མཁྔོ་འདྔོན་གིས་རང་དབང་ཅན་གི་སྒླེར་གི་བཟྔོ་ལས་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ 

 དགྔོས་མཁྔོ་ཡྔོད་པའི་གནད་དྔོན་ཁག་ངྔོས་བཟུང་དང་། སྣླེ་འཁིད། མ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུ། དླེ་བཞིན་ཚོང་ལས་ཅན་གི་ཞིང་ 

 ལས་ཁག་གཉླེར་དགྔོས།

༤། ཞིང་ལས་ཚོང་ལས་སྐབས་ཐྔོན་རས་བླེ་བག་པ་ཞིག་ངྔོས་འཛིན་གིས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་དགྔོས།  ལས་དྔོན་དླེའི་ 

 ཆླེད་ཁྱད་ལས་པའི་ལམ་སྟྔོན་དང་རྒྱུས་མངའ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེན་ཆགས་ཀི་ཡྔོད།

༥། གཞི་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ཞིང་ལས་ཚོང་ལས་གཉླེར་སྐབས་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ཚོང་རྔོགས་མཉམ་ལས་གཞི་སླེལ་ དགྔོས། རྒྱ་ 

 གར་དང་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོང་པ་རྣམས་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ཚོང་རྔོགས་ཁྔོངས་རྩིས་ཆྔོག ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ཚོང་རྔོགས་ 

 ནས་ཁྱད་ལས་ལམ་སྟྔོན་དང་རྔོགས་སྐྔོར་ཐྔོབ་ཐུབ།

༦། ཞིང་པ་ཕན་ཚུན་དབར་འབླེལ་ལམ་དང་མཐུན་སྒིལ་ཡྔོང་སད་ཞིང་པའི་ཐྔོན་རས་བཟྔོ་ལས་གསར་འཛུགས་དགྔོས་རྒྱུ། བཟྔོ་ 

 ལས་དླེས་ཞིང་པ་རྣམས་ནས་ཟུང་འབླེལ་དང་ཐྔོན་རས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཡྔོང་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་ཞུ་དགྔོས། བཟྔོ་ལས་ 

 དླེའི་ལས་འགན་གཙོ་བྔོ་ནི་སྔོ་སྔོར་དགྔོས་པའི་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་རྒྱུ་དང་ཁྔོམ་ར་གསར་པ་བཙལ་ནས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཐྔོན་ 

 རས་ཁག་འཚོང་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

༧། ཉླེ་འཁྔོར་གི་ཁྔོམ་རར་དཔགས་པའི་ཡྔོང་ཁུངས་ཆླེ་བའི་ལྔོ་ཏྔོག་ངྔོས་འཛིན་དང་། འཚོང་འགླེམས་ཀི་གྔོ་སྐབས་ཤིན་ཏུ་ 

 བཟང་པྔོ་ཡྔོད། ཐྔོན་རས་དླེ་དག་ངྔོས་བཟུང་དང་འཚོང་འགླེམས་སྔོགས་གཞིས་ཆགས་སྔོ་སྔོ་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་དགྔོས།  

 དླེའི་ཉླེ་འཁྔོར་གི་ཁྔོམ་ར་ཁྔོ་ནར་བསྟླེན་སྔོད་བླེད་མཁན་གི་ཞིང་པ་རྣམས་ཀི་ཡྔོང་འབབ་ལ་ཕན་ཐྔོགས་ཆླེན་པྔོ་ཡྔོད།

༨། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཞིང་ལས་ནས་ཐྔོན་པའི་ཐྔོན་རས་ལ་ཚོང་རྟགས་དམིགས་གསལ་ 

 ཅན་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་གིས་བདག་ཉར་བླེད་དགྔོས། ཐྔོན་རས་དླེ་དག་ཚོང་རྟགས་རྩླེ་ཕུད་གས་སུ་བཞག་སྟླེ་ཞིང་པ་རྣམས་ 

 ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཐྔོན་རས་ཁྔོངས་ནས་དག་འདླེམས་ཀིས་རིན་གྔོང་མཐྔོ་བའི་སྒྔོ་ནས་རྒྱལ་སྤི་དང་རྒྱལ་ནང་ཚོང་རྟགས་ 

 འདིའི་འྔོག་འཚོང་འགླེམས་བླེད་དགྔོས། དཔླེར་ན། བྔོད་ཞླེས་བིས་པའི་ཚོང་རྟགས་མཉམ་ཞི་བདླེ་དང་། བདླེ་འཇགས།  

 སྙིང་རླེ་ཞླེས་འགྔོད་གལ།

༩། མདུན་བསྐླེད་བླེད་རྒྱུའི་གནད་དྔོན་ཐད་གྔོས་བསྡུར་དང་འཆར་གཞི་འདིང་སྐབས་གཞིས་ཆགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ནས་མཉམ་ 

 བཞུགས་དགྔོས་རྒྱུ་མ་ཟད། ལས་དྔོན་ཚགས་ཚུད་ཡྔོང་བར་ཁྔོང་ཚོའི་དགྔོངས་འཆར་དང་རྒྱབ་སྐྔོར་དགྔོས་གལ།



51ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

༡༠།  བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་མཉམ་འབླེལ་གཉིས་མཉམ་རུབ་སྒྔོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བགིས་ཏླེ་ཞིང་པའི་ཐྔོན་རས་རྣམས་ 

 ཁྔོམ་རར་ལས་ས་པྔོ་དང་དཀའ་ངལ་མླེད་པའི་སྒྔོ་ནས་སྐླེལ་རྒྱུར་འབད་དགྔོས།

༡༡།  བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་སྐླེ་ལྡན་སྔོ་ནམ་ཐྔོན་རས་ཀི་ཆླེད་ཁྔོམ་ར་འཚོལ་རྒྱུར་རྔོགས་སྐྔོར་དང་སྐླེ་ལྡན་སྔོ་ནམ་དང་ 

 འབླེལ་བའི་ཞིང་ལས་ཐྔོག་སྦྱྔོང་བརྡར་ཟབ་འཁིད་གནང་གལ།

༡༢།  ཞིང་ལས་ཚོང་ལས་སླེ་ཚོགས་དང་མཉམ་འབླེལ་ཁག་ལ་ཞིང་ལས་རྒྱ་སྐླེད་དང་འབླེལ་བའི་ལས་གཞི་ལག་ བསྟར་ཞུ་རྒྱུར་ 

 ནུས་ཤུགས་སླེལ་དགྔོས།

༡༣།  བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་སྒླེར་གི་བཟྔོ་ལས་ཁག་དང་མཉམ་འབླེལ་གིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་བཟྔོ་ལས་གསར་ 

 བསྐྲུན་ཞུ་གལ།

ག༽ བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་དཔལ་འབྔོར་གི་ཐྔོན་སྐླེད་དང་ལས་རིགས་མཐུན་འགྱུར་ཡྔོང་སད་ 

བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྔོས་ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་དཔལ་འབྔོར་ལླེ་གནས་རིགས་འཛུགས་ཐབས།

ཚོགས་བཅར་བའི་དགྔོངས་འཆར།

༡། སྤི་ཚོགས་ལ་དཔལ་འབྔོར་དང་འབླེལ་བའི་ཐྔོན་རས་དང་ཞབས་ཞུ་མང་དག་ཞིག་དགྔོས། དླེ་ཡང་དངུལ་བཅྔོལ་དང་བུན་ 

 གཡར། ཉླེན་སྲུང་མ་འཇྔོག་དཔལ་འབྔོར་དང་འབླེལ་བའི་འཆར་གཞི་བཟྔོ་འགྔོད། རྒྱུ་དངྔོས་བདག་གཉླེར་སྔོགས་ཀི་  

 མཐུན་རྐླེན་ཚང་དགྔོས། དླེའི་ཐྔོག་ཚོང་པ་ཆླེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ལ་ཚོང་ལས་གཉླེར་རྒྱུར་ས་བྔོན་མ་རྩ་དང་ཚོང་ལས་ 

 རྒྱ་སྐླེད་གཏྔོང་རྒྱུར་མ་རྩའི་མཐུན་རྐླེན་བསྐྲུན་དགྔོས། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་དཔལ་འབྔོར་ལླེ་གནས་ཁང་གསར་ 

 འཛུགས་གནང་བའི་ནང་གྔོང་གསལ་མཐུན་རྐླེན་ཁག་ངླེས་པར་ཚང་དགྔོས།

༢། དཔལ་འབྔོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྔོངས་འྔོག་ཡྔོད་པའི་དངུལ་ཁང་ལ་བུའི་སླེ་ཚན་ནས་མི་མང་ལ་དངུལ་གི་དགྔོས་མཁྔོ་ 

 ཡྔོངས་རྔོགས་བསྐྔོང་མི་ཐུབ་པས། ད་ལ་འགྔོ་བཞིན་པའི་ལས་གཞི་ཁག་མུ་མཐུད་གནས་གལ་ཡང། ཚོང་ལས་གཉླེར་ 

 རྒྱུར་མ་རྩ་མཁྔོ་གནད་དང་བསྟུན་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཐབས་ལམ་འབད་བརྩྔོན་གནང་གལ།

༣། གཞུང་འབླེལ་བརྒྱུད་རིམ་ཁག་བརྒྱུད་མི་དགྔོས་པར་དངུལ་ཁང་ལ་བུ་སླེ་ཚན་འདི་བཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་ངྔོ་བྔོར་ 

 གནས་དགྔོས།
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༤། དངུལ་ཁང་ལ་བུའི་ལས་འཆར་དང་ཐྔོན་རས་ཁག་གི་སྐྔོར་མི་མང་ལ་གྔོ་རྟྔོགས་སླེལ་གལ།

༥། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་མི་རྣམས་ནས་བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་དཔལ་འབྔོར་གནས་སྟངས་སྲ་བརྟན་བཟྔོ་རྒྱུར་ 

 གལ་གནད་ཆླེ་བའི་ཆ་ཤས་ལླེན་ཐུབ། ཕི་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་བྔོད་མི་མང་པྔོ་ཞིག་དཔལ་འབྔོར་དང་འབླེལ་བའི་ལས་དྔོན་ 

 གཉླེར་བཞིན་ཡྔོད་པས་དླེ་དག་ནས་མ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟྔོན་སྔོབ་གསྔོ། ཁྱད་ལས་ལམ་སྟྔོན་དང་རྒྱུས་མངའ་ 

 སྔོགས་ཀི་རྔོགས་ཕན་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྔོད་བྔོད་མི་ད་ཡྔོད་དངུལ་ཁང་ལ་བུའི་སླེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་ 

 ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁྔོངས་སུ་ཞུགས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟྔོན་དང་ལས་དྔོན་གཉླེར་ཕྔོགས་ཐད་རྔོགས་ 

 ཕན་ཞུ་ཐུབ།

༦། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་དཔལ་འབྔོར་ལླེ་གནས་ལ་བུ་གསར་འཛུགས་སྐབས་ཀི་འཆར་འགྔོད་དང་རྒྱ་སྐླེད་སྐབས་རྒྱ་ 

 བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་བྔོད་རིགས་ཚོང་ལས་རྒྱ་ཆླེ་གཉླེར་མཁན་རྣམས་མཉམ་བཞུགས་གནང་ 

 རྒྱུར་འབད་གལ། རིམ་བཞིན་དངུལ་ཁང་ལ་བུའི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐླེད་དང་ལས་འཆར་ཁག་གཏན་འབླེབས་ཀིས་རྒྱ་བལ་ 

 འབྲུག་གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་བྔོད་རིགས་ནས་མ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུར་བསྐུལ་མ་གནང་དགྔོས། ཕི་རྒྱལ་དུ་ 

 ཡྔོད་པའི་བྔོད་རིགས་མ་རྩ་འཛུགས་ཐུབ་མཁན་རྣམས་འདྔོད་བྔོ་ཁླེངས་པ་བཟྔོ་རྒྱུར་འཆར་གཞི་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཚད་ 

 ལྡན་sབཟྔོ་གལ།

༧། དཔལ་འབྔོར་ལླེ་གནས་གསར་འཛུགས་སྐབས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཆླེད་རྔོགས་སྐྔོར་འཚོལ་གལ། ཐྔོན་རས་ཕལ་ཆླེ་བ་ 

 ཚོང་ཟྔོག་ཁྔོ་ན་ཡིན་པས་རྒྱ་གར་གི་བཟྔོ་ལས་མཉམ་ཟུང་འབླེལ་བླེད་ཐུབ། ཉླེན་སྲུང་ལ་བུ་དཔླེ་མཚོན་ཡག་ཤྔོས་ཡིན།

༨། དངུལ་ཁང་ལ་བུ་དང་གཞན་དཔལ་འབྔོར་ལླེ་གནས་ཁག་གསར་བསྐྲུན་སྐབས་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ དགྔོས། དླེས་ 

 མ་འྔོངས་པར་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དང་རྒྱ་སྐླེད་སྐབས་མི་མང་གི་རྒྱབ་སྐྔོར་ཐྔོབ་རྒྱུ་དང་མི་མང་གི་དགྔོས་མཁྔོ་དང་བསྟུན་ 

 ནས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐྔོགས་ཡྔོད།

 

ང༽ བཙན་བྔོལ་བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཁྔོད་ཡར་ཐྔོན་ཚོང་ལས་དང་ཚོང་ལས་ཆླེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གཉླེར་

ཐབས་ཡྔོང་བར་སྐུལ་སྔོང་དང་རྒྱབ་སྐྔོར་ཡྔོང་ཐབས།

༡། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བྔོ་ནི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉླེར་མཁན་དང་ཚོང་ལས་དྔོན་གཉླེར་ཅན་  

 རྣམས་ལ་ལས་དྔོན་སླེལ་རྒྱུར་ཁྔོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགྔོས། ལས་དྔོན་ཚགས་ཚུད་ཡྔོང་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་དང་ཞབས་ཞུའི་ 



53ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

 མཐུན་རྐླེན་གཞི་ཆླེན་པྔོའི་སྒྔོ་ནས་སླེལ་དགྔོས། དླེ་དག་ནི་ཚོང་ལས་འཆར་གཞི་བཟྔོ་འགྔོད་དང་། དཔལ་འབྔོར་འཆར་ 

 གཞི་དང་སྔོན་རྩིས། ཚོང་འགླེམས་དང་འཚོང་རྒྱུར་འཆར་གཞི། ཁིམས་མཐུན་ལམ་སྟྔོན། རྩིས་པའི་སྦྱྔོང་བརྡར། ཁལ་ 

 ཐྔོག་སྦྱྔོང་བརྡར། རྒྱ་གར་གི་དངུལ་ཁང་ནས་བུན་ལྔོན་ལླེན་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་སྔོགས་ཡིན།

༢། བྔོད་མིའི་ཡར་ཐྔོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ཚན་པ་ནས་གྔོང་གསལ་ལས་གཞི་ཁག་མང་ཆླེ་བ་སླེལ་ཟིན་ཡང་ད་དུང་མུ་ 

 མཐུད་ཚགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་གལ།

༣། བྔོད་མིའི་ཚོང་ལས་བདླེ་ཚོགས་དང་མཉམ་འབླེལ་ཐྔོག་ནས་འདི་ལ་བུའི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐྔོགས་ཡྔོད།

༤། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉླེར་མཁན་དང་དྔོན་གཉླེར་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཚོང་ 

 ལས་དང་འབླེལ་བའི་མཐུན་རྐླེན་ཁག་ཐྔོབ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགྔོས།

༥། ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉླེར་མཁན་དང་དྔོན་གཉླེར་ཅན་རྣམས་ལ་མ་རྩའི་མཐུན་རྐླེན་སྦྱྔོར་རྒྱུར་དགྔོས་དངུལ་ཡྔོང་ཁུངས་ 

 ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགྔོས། ཕི་རྒྱལ་ནས་ཐད་ཀར་དགྔོས་དངུལ་མ་འཇྔོག་ནི་ཐབས་ལམ་ཡག་གས་ཤིག་ཡིན། སྒླེར་གི་ 

 མ་འཇྔོག་ཀང་གལ་གནད་ཆགས་ཀི་ཡྔོད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནང་གནས་སྔོད་བྔོད་མི་ཚོའང་མ་འཇྔོག་ 

 གི་དམིགས་སྒྔོ་ཡང་ཡིན།

༦། དཔལ་འབྔོར་ལླེ་གནས་ཁང་གསར་འཛུགས་སྐབས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉླེར་མཁན་དང་དྔོན་གཉླེར་ཅན་རྣམས་ཀི་ 

 དགྔོས་མཁྔོ་དང་ཐྔོན་རས་ཁག་ལ་དམིགས་བསལ་དྔོ་སྣང་དགྔོས་གལ། ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་དང་དྔོན་གཉླེར་ཅན་རྣམས་ 

 ལ་དགྔོས་དངུལ་དགྔོས་མཁྔོ་ཡྔོད་པས་དཔལ་འབྔོར་ལླེ་གནས་ཁང་ནས་དླེ་བསྟུན་ཚོང་ཟྔོག་ཉྔོ་མཁན་རྣམས་ནས་མ་འཇྔོག་ 

 ཡྔོང་རྒྱུར་ཐབས་ཤླེས་ཞུ་དགྔོས།། 

༧། ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉླེར་མཁན་དང་དྔོན་གཉླེར་ཅན་རྣམས་ལ་དླེང་དུས་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་མཐུན་རྐླེན་ཚང་དགྔོས། དླེང་ 

 དུས་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྔོད་པའི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉླེར་མཁན་དང་དྔོན་གཉླེར་ཅན་མཉམ་ 

 འབླེལ་ལམ་གིས་ཚོང་ལས་དང་འབླེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཁག་སླེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐྔོགས་ཡྔོད་པ་མ་ཟད། ཁྔོམ་ར་གསར་པ་འཚོལ་ 

 རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡྔོད་པ་རྣམས་སླེལ་ཐུབ། བྔོད་ཀི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལག་ཤླེས་མཁྔོ་འདྔོན་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་ཀང་ཐབས་ 

 ལམ་དླེ་བླེད་སྤྔོད་བ་གལ། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྔོས་ནས་མཐུན་རྐླེན་དླེ་དག་ཐྔོབ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་གལ།

༨། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་བྔོད་ཀི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལག་ཤླེས་རིག་གནས་ཁག་ཉམས་པ་སར་གསྔོ་ཡྔོང་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ 

 གནང་དགྔོས།
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༩། བྔོད་མི་སུད་ཚོང་བ་ཚོའི་དགྔོས་མཁྔོ་འདྔོན་ཆླེད་གྔོན་ཆས་བཟྔོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་གལ། དླེའི་མ་འྔོངས་པར་བྔོད་ 

 མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་དཔལ་འབྔོར་ཡྔོང་ཁུངས་ཆླེ་གས་ཤིག་ཆགས་སྲིད།

༡༠། བྔོད་མིའི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་ཚོང་རྟགས་དང་ཚོང་འགླེམས་བཟྔོ་རྒྱུར་དྔོ་སྣང་དགྔོས་གལ།

 

ཅ༽ ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སྔོད་བྔོད་མིའི་འྔོས་འགན།

༡། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་ལྡན་པའི་སྒྔོ་ནས་བྔོད་མིའི་དཔལ་འབྔོར་སྲ་  

 བརྟན་ཡྔོང་རྒྱུར་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་མི་རྣམས་མཉམ་བཞུགས་གནང་སྟངས་ལམ་སྟྔོན་གཏན་འབླེབས་གནང་དགྔོས།  

 ལམ་སྟྔོན་དླེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་བྔོད་མི་རྣམས་མཉམ་བཞུགས་གནང་རྒྱུར་ཁ་གསལ་དང་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་ 

 དགྔོས་གལ།

༢། ཕི་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་བྔོད་རིགས་རྣམས་ཀི་ལམ་སྟྔོན་དང་མ་འཛུགས་ཐྔོག་ཆ་ཤས་ལླེན་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་ལླེན་ཐུབ།

༣། དླེ་དག་ནས་དཔླེར་ན། དཔར་འབྔོར་ལླེ་གནས་ཁང་དང་། ཞིང་ལས་ཐྔོན་རས་ཚོང་གཉླེར། རིག་གཞུང་དང་འབླེལ་བའི་ 

 ཡུལ་སྐྔོར་སྤྔོ་འཆམ་འཛུགས་བསྐྲུན་ཁག་གསར་འཛུགས་སྐབས་འཛིན་སྐྔོང་བླེད་ཕྔོགས་ཐྔོག་ལམ་སྟྔོན་དང་སྤི་ཡྔོངས་ཀི་ 

 འགན་འཁུར་ཞུ་ཐུབ།

༤། དླེ་དག་གིས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉླེར་མཁན་དང་དྔོན་གཉླེར་ཅན་རྣམས་ལ་མ་རྩ་དང་ཚོང་ལས་རྒྱ་སྐླེད་གཏྔོང་རྒྱུར་ 

 དགྔོས་དངུལ་གི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མ་རྩ་འཛུགས་ཕྔོགས་ཀི་སྒྔོམ་གཞི་དང་ལག་ལླེན་འཁླེལ་རྒྱུར་ལམ་སྟྔོན་ 

 ཚད་ལྡན་བཟྔོ་ཐུབ།

༥། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་བྔོད་རིགས་མཉམ་མུ་མཐུད་འབླེལ་ལམ་འཇྔོག་ཕིར་ 

 ལམ་སྟྔོན་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁག་ཁ་གསལ་དགྔོས་གལ།

༦། ཕི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྔོད་བྔོད་རིགས་མཉམ་མུ་མཐུད་འབླེལ་ལམ་འཇྔོག་གལ། འབླེལ་ལམ་དླེ་དག་རྒྱུན་འཁྱྔོངས་དང་སྲ་ 

 བརྟན་དགྔོས་གལ།

༧། སྐུ་ཚབ་དྔོན་གཅྔོད་ཁག་དང་བྔོད་རིགས་ཚོགས་པ་རྣམས་ནས་དཔལ་འབྔོར་སྲ་བརྟན་ཡྔོང་སད་ཁུལ་དླེར་གནས་སྔོད་ 
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 བྔོད་མིའི་མཉམ་འབླེལ་ཞུས་ཀིས་མུ་མཐུད་བསྐུལ་མ་ཞུ་གལ།

༨། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཕི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྔོད་བྔོད་མིའི་ཚོང་དྔོན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གསར་འཛུགས་གནང་གལ།  

 ལྷན་ཚོགས་དླེའི་དཔལ་འབྔོར་སྲ་བརྟན་བཟྔོ་རྒྱུར་འབླེལ་ལམ་གི་སྒྔོམ་གཞི་དང་མུ་མཐུད་དཔལ་འབྔོར་ཡར་རྒྱས་ཐྔོག་ 

 ལས་ཀ་བླེད་ཐུབ་པ་དང་། མ་རྩ་རྒྱ་སྐླེད་དང་ལམ་སྟྔོན་སྔོབ་གསྔོ་སྔོགས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ།

༩། ད་དུང་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དཔལ་འབྔོར་ཡར་རྒྱས་དང་གྔོ་སྐབས་སྔོགས་ཀི་ཐྔོག་ལམ་སྟྔོན་འབུལ་ 

 མཁན་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྔོད་པའི་བྔོད་རིགས་སྔོབ་སྟྔོན་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་གནང་གལ།  

 

 

དགྔོངས་འཆར་འཕར་མ།

༡། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྔོ་ནི་དཔལ་འབྔོར་དང་འབླེལ་བའི་ལས་གཞི་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཁྔོར་ཡུག་བསྐྲུན་ 

 དགྔོས། ཚོང་ལས་གསར་པ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆླེན་པྔོ་སླེལ་མཁན་ཁག་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་མ་བླེད་གྔོང་ཁྔོམ་རའི་གནས་ 

 སྟངས་སྔོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་སད་ཁྱད་ལས་པ་ག་གཡར་ཞུ་དགྔོས། ཚོང་ལས་དང་འབླེལ་བའི་མཐུན་གྔོགས་དང་།   

 དགྔོས་དངུལ་མཁྔོ་འདྔོན། མཐུན་རྐླེན་གཞན་དང་ཁྱད་ལས་པ་སྔོགས་ཀི་མཐུན་རྐླེན་ཚང་དགྔོས། ཚོང་ལས་གསར་ 

 འཛུགས་དང་འགླེམས་སྟྔོན་ཆླེད་མ་རྩའི་མཐུན་འགྱུར་དགྔོས་གལ།

༢། ཚོང་ལས་དླེ་དག་ལས་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་དཔལ་འབྔོར་གི་མཐུན་འགྱུར་ཐྔོབ་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགྔོས།  

 ཚོང་ལས་གཉླེར་མཁན་ནས་དཔལ་འབྔོར་གི་མཐུན་འགྱུར་ཐྔོབ་སྟླེ་མ་འྔོངས་པར་ཕིའི་སྦྱིན་བདག་སྔོགས་ལ་བརྟླེན་མི་ 

 དགྔོས་པའི་རང་ཁ་རང་གསྔོ་ཐུབ་པ་བཟྔོ་གལ།

༣། བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྔོས་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་ཁྔོམ་རྭའི་ནང་མ་འཇྔོག་བླེད་དླེ་མ་འྔོངས་པར་བྔོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་ 

 བྔོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབྔོར་གནས་སྟངས་སྲ་བརྟན་བཟྔོ་རྒྱུར་འབད་དགྔོས།                                                    
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Re-positioning	CTA’s	Museums		

Dr	Emma	Martin,	University	of	Manchester	

	

Although	cultural	institutions,	such	as	museums	were	not	part	of	Tibetan	cultural	life	before	

1959,	 in	 exile,	museums	 have	 become	 important	 devices	 for	 displaying	Tibetan	material	

culture.	Very	early	on,	the	value	of	museums	and	a	museum	collection	was	acknowledged	by	

His	Holiness	the	Dalai	Lama	and	the	then	Tibetan	Government	in	Exile.	In	1965,	just	six	years	

after	His	Holiness	arrived	in	India,	Tibet	House,	a	new	museum	venture	was	established	in	

Delhi.	This	gave	Tibetans	a	 long-term	visual	and	material	presence	 in	 the	heart	of	 India’s	

capital	city	and	its	top	floor	gallery	still	provides	a	space	for	Tibetans	and	non-Tibetans	alike	

to	access	Tibet’s	artistic	excellence	and	religious	culture.		

	

This	year,	staff	at	the	Tibet	House	Museum	produced	its	first	catalogue	of	its	collection	

in	 40	 years,	 and	 digital	 images	 of	 the	 sculptures,	 thangka,	 textiles	 and	 manuscript	

illustrations	are	now	digitally	available	via	the	Himalayan	Art	Resource.	Tibet	House	has	also	

recently	 advertised	 for	 a	 ‘researcher	 cum	 museum-in-charge’,	 whose	 responsibilities	

include,	 “the	 proper	 documentation	 of	 the	 artefacts”,	 although	 I	 note	 that	 the	 successful	

applicant	will	not	be	expected	to	have	any	training	in	museology	-	that	is	the	scientific	study	

of	museums	-	they	will	only	be	required	to	have	a	knowledge	of	Buddhist	philosophy,	a	point	

that	I	will	return	to	shortly.		

	

While	these	are	important	developments	that	should	be	welcomed	and	supported,	I	

must	also	consider,	as	an	outsider	looking	in,	what	is	missing	from	this	cataloguing	project	

and	what	this	says	about	the	preservation	of	Tibetan	material	culture	–	both	religious	and	

non-religious	–in	the	exile	museum	community.		

	

As	time	is	short,	I	am	going	to	focus	on	just	three	issues	prompted	by	the	Tibet	House	

Museum	collection	and	the	5	5/50	questions	relating	to	Museums	and	Cultural	Institutions.	

These	are:	

-	The	loss	of	national	knowledge	and	national	memory	in	Tibetan	exile	museums;	

-	The	Professionalisation	of	CTA	museum	staff;	and	finally,		

THEME I: SUSTAINING TIBETAN CULTURE 
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	-	How	to	create	international	recognition	for	CTA	museums.	

If	we	return	to	the	Tibet	House	Museum	catalogue	entries,	we	can	think	about	the	types	of	

information	present	and	absent	in	the	publication.	Particularly,	I	want	to	think	about	what	

information	is	valued	or	privileged	in	the	way	these	objects	are	described,	and	secondly	what	

other	ways	of	understanding	these	objects	are	lost	to	us	because	of	this	description?		

	

The	first	think	to	note	about	the	catalogue	entries	is	that	they	focus	exclusively	on	the	

iconography	or	the	religious	use	of	the	objects	on	display.	In	doing	so	the	museum	distracts	

the	visitor’s	attention	from	other	important	questions,	such	as:	How	did	this	object	get	to	the	

museum?	Who	 did	 it	 once	 belong	 to?	 And,	what	 is	 its	 history?	 The	 limits	 of	 this	 type	 of	

description	also	means	there	is	no	space	for	a	discussion	pertaining	to	Tibetan	exile	life;	to	

an	 individual’s	 specific	 connections	 to	 these	 objects;	 or	 if	 an	 object	 can	 help	 address	

contemporary	issues	and	concerns.	

	

In	 short,	 the	 history	 of	 this	 collection	 and	what	 it	means	 to	 the	Tibetan	people	 is	

absent.	We	are	not	given	the	back	stories	or	what	museologists	call	the	‘biographies’	attached	

to	each	object.		What	neither	the	Himalayan	Art	Resource	website	or	the	catalogue	do	is	to	

tell	the	visitor	about	the	history	of	the	museum’s	collection,	which	was	donated	in	1965	by	

Tibetans	from	all	walks	of	life,	including	from	the	Private	Office	of	His	Holiness,	in	answer	to	

the	then	Government	 in	Exile’s	public	appeals	 for	donations	of	objects.	The	name	of	each	

donor	 or	 lender	 is	 missing	 from	 this	 catalogue,	 the	 individual	 reasons	 for	 giving	 that	

particular	object	are	forgotten.	We	also	do	not	know	if	these	treasures	came	from	an	estate,	

a	monastery,	or	a	family	home,	or	from	which	part	of	Tibet.	I	am	not	suggesting	here	that	we	

ignore	the	religious	purpose	of	Tibetan	material	culture,	but	what	we	must	think	about	is	

what	do	we	lose	when	we	choose	to	privilege	only	the	religious	function	of	Tibetan	material	

culture	in	the	museum?	What	aspects	of	Tibet’s	history,	culture,	and	indeed	Tibet’s	collective	

memory	are	lost	if	we	only	present	one	aspect	of	an	object’s	biography?		 	

	 	

I	would	suggest	 in	 the	short	 term	that	 the	CTA	needs	 to	understand	 the	scale	and	

potential	 of	 the	 collections	 already	under	 its	 care	before	 it	 decides	 on	 further	 expansion	

programmes.	 In	 order	 to	 do	 so	 the	 CTA	 needs	 trained	 staff	 who	 understand	 the	 many	
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potential	stories	inherent	in	the	collections	it	holds	and	most	importantly	trained	staff	who	

know	how	to	safeguard	the	collections	and	stories	for	the	future.		

	

This	lack	of	museum	professionalisation	is	also	connected	to	my	presence	here	in	this	

room	today.	My	presence	attests	 to	 the	 fact	 that	CTA	museums	are	 still	highly	 reliant	on	

western	museologists	when	 it	comes	 to	directing	new	museum	developments.	Therefore,	

when	thinking	about	what	a	sustainable	and	economically	viable	museum	service	looks	like,	

in	 the	 long-term	 it	 must	 surely	 be	 a	 service	 developed	 by	 Tibetans,	 from	 a	 Tibetan	

perspective.	If	we	can	agree	on	this	statement,	then	how	does	that	become	a	reality?	

	

What	surprised	me	most	on	joining	the	Tibet	Museum	team	was	that	none	of	the	staff	

employed	to	work	in	the	museum	are	trained	museologists.	We	would	not	want	a	doctor	to	

act	as	our	lawyer	and	nor	would	we	want	a	lawyer	to	carry	out	our	brain	surgery,	but	here	

we	 expect	 people	 who	 are	 not	 trained	 as	 museum	 professionals	 to	 undertake	 highly	

specialised	and	skilled	museum	work.	Without	this	academic	training	the	museum’s	staff	is	

unaware	of	and	indeed	cannot	apply	the	international	codes	of	conduct,	or	the	international	

standards	 and	 procedures	 for	 documenting	 and	 caring	 for	 the	 collections.	 Without	

professional	staff	there	is	little	chance	that	Tibetans	will	create	a	museology	specifically	for	

Tibet	 and	 for	 Tibetans	 that	 is	 based	 on	 Tibetan	 culture	 and	 answers	 unique	 questions	

pertaining	to	Tibet.	Without	professionally	trained	and	established	staff	the	CTA	cannot	hope	

to	 create	 a	 museum	 service	 that	 is	 respected	 throughout	 the	 world	 for	 its	 exhibition	

programmes,	collection-based	research,	and	importantly,	its	professional	integrity.		

	

There	is	no	short	term	fix	for	this	kind	of	gap	in	knowledge	and	expertise.	Museum	

work	 is	complex.	 It	 is	 fraught	with	ethical,	diplomatic,	 legal	and	political	dilemmas	and	 it	

takes	many	years	to	learn	this	type	of	work.	Therefore,	alongside	training,	the	CTA	must	also	

reconsider	its	current	practice	of	relocating	museum	staff	to	other	posts.	Staff	who	specialise	

in	museum	work	must	be	seen	as	an	asset	to	the	museums	and	must	be	allowed	to	build	their	

career	 and	 international	 professional	 standing	 without	 fear	 of	 being	 transferred	 to	 a	

department	in	which	their	skills	and	knowledge	instantly	become	redundant.	Museums	are	

permanent	 structures,	 a	 problematic	 concept	 in	 this	 highly	mobile	 exile	 community,	 but	
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museums	 need	 continuity,	 especially	 if	 they	 are	 to	 retain	 the	 memory	 of	 their	 nation.	

Museums	are	not	just	about	buildings	and	objects,	but	critically	they	are	about	people	and	

when	staff	move	on	knowledge	is	lost,	expertise	is	lost,	and	in	the	worst	case	scenario	objects	

are	lost.	This	type	of	catastrophic	loss	is	exactly	what	we	can	see	in	the	museum	collection	

cataloguing	at	Tibet	House.	 I	would	 then	argue	 that	museum	professionalization	and	 the	

unique	research	agendas	that	come	with	such	specialist	skills	are	critical	to	the	development	

of	an	internationally	recognised	museum	service.	

	

There	are	other	approaches	that	the	CTA	must	combine	with	professionalisation	if	

there	is	any	chance	of	achieving	this	long	term	goal.	I	want	finally,	and	briefly,	to	think	about	

this	 question	 of	 how	 CTA	museums	 become	 a	 legitimate	 and	 internationally	 recognised	

challenge	to	the	growing	number	of	museums	created	by	the	CCP.		

	

China	 is	 well	 aware	 of	 the	 power	 of	 museums	 and	 exhibitions.	 China’s	 current	

programme	 of	 cultural	 development	 has	 seen	 internationally	 recognised	 and	 respected	

curators	 and	 scholars	 spend	 millions	 of	 dollars	 on	 impressive	 research	 facilities,	 new	

museums,	and	lavish	exhibitions	to	justify	and	legitimise	China’s	occupation	of	Tibet.	China	

has	skilfully	used	objects	to	evidence	China’s	long	rule	over	Tibet,	this	is	of	course	a	highly	

selective	 story,	 but	 it	 is	 told	 convincingly.	 The	 exhibitions	 are	 beautifully	 presented;	 for	

example,	an	exhibition	like	‘The	Culture	of	Sky	Road’,	a	6-month	temporary	exhibition	would	

cost	around	3	million	US	dollars	to	produce,	although,	it	is	not	just	money	that	legitimises	

this	 display.	 Historical	 Tibetan	 objects	 from	 across	 Tibet	 are	 produced	 as	 evidence,	 and	

extensive	research	and	scholarship	is	displayed	through	text	panels	and	interpretation	that	

is	couched	 in	a	 language	and	style	recognisable	 to	 the	 international	museum	community.	

Currently,	 the	CTA	cannot	compete	with	this	kind	of	 funding,	the	CTA	is	displaced	from	a	

large	proportion	of	Tibet’s	historical	material	culture	and	it	does	not	have	programmes	of	

primary	sources-based	research	to	support	its	exhibition	development.	So,	if	the	CTA	cannot	

compete	in	terms	of	funding,	research	capabilities	and	objects	what	can	its	museums	do	to	

reach	an	international	audience	and	to	contest	China’s	museums?	
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Tibetan	Buddhist	material	culture	is	already	displayed	in	museums	in	the	west	and	in	

China	as	 if	Tibet’s	cultural	property	belongs	 to	 them.	Therefore,	 the	CTA	should	consider	

another	way	to	disrupt	these	representations	of	Tibet	and	to	challenge	the	usual	stories	told	

of	Tibet	in	museums.	I	believe	this	process	of	change	starts	with	identifying	absences	in	the	

interpretation	of	Tibet	in	CCP	museums.	There	is	a	need	to	think	about	the	ideology	behind	

Chinese	museology.	This	 is	something	I	have	been	thinking	about	as	we	develop	the	new	

Tibet	Museum	in	Gangkyi,	which	will	open	in	2019.	While	we	haven’t	got	all	the	answers,	we	

are	starting	to	trial	some	potential	museological	challenges	to	China’s	depiction	of	Tibet.	If	

we	think	back	to	the	discussion	on	the	Tibet	House	Museum	catalogue	and	if	we	think	about	

what	is	missing	from	CCP	exhibitions	on	Tibet,	then,	what	is	missing?	In	both	cases,	Tibetans	

are	missing.	Tibetans	are	silenced	in	telling	their	story	and	in	telling	it	on	their	own	terms.		

	

I	believe	that	a	strong	museological	challenge	to	China	comes	from	Tibetans	making	

their	voices	and	stories	heard	in	museum	spaces.	It	is	already	doing	that	in	several	ways.	The	

new	Tibet	Museum	is	being	built	by	Tibetans	and	to	a	certain	extent	with	the	support	of	the	

wider	Tibetan	exile	community.	The	interpretation	for	the	new	museum	will	 focus	on	the	

personal	 testimonies	 of	 Tibetans,	 it	 will	 focus	 on	 objects	 donated	 by	 Tibetans	 with	

descriptions	of	those	objects	taken	from	the	donor’s	own	words.	This	will	mean	the	museum	

visitor	 will	 hear	 a	 history	 of	 a	 Tibet	 told	 through	 personal	 testimony.	 Importantly	 and	

unusually	 for	 the	 representation	of	Tibet	 in	museums	Tibet	will	 also	be	 seen	 as	 a	 living,	

breathing	culture	that	not	only	has	a	long	past,	but	a	strong	future.	This	type	of	interpretation	

is	where	the	challenge	begins.		

	

The	CTA	museums	must	continue	to	encourage	collaborative	museum	practice	once	

the	museum	is	open,	as	the	opening	of	this	museum	is	just	the	start.	This	means	supporting	

and	actively	encouraging	the	exile	community	and	the	wider	Tibetan	diaspora	to	participate	

in	the	production	of	the	CTA’s	collections,	museum	education	programmes,	museum	policies,	

and	exhibitions.	Multiple	voices	and	multiple	perspectives	are	certainly	not	encouraged	in	

China’s	museums,	but	such	an	approach	cements	ideas	of	an	open	and	democratic	space	for	

cultural	 representation	 in	 the	 exile	 community.	 The	 international	museum	community	 is	

beginning	to	recognise	that	museums	need	to	change,	that	they	need	to	be	responsive	to	their	
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communities	 by	 ensuring	 they	 respond	 to	 global	 challenges	 including	 migration,	 the	

silencing	of	oppressed	voices,	and	displacement.	The	Tibetan	exile	community	is	uniquely	

placed	 to	 address	 these	 issues	 in	 its	museums,	 therefore	 if	 the	 CTA	museums	 can	work	

collaboratively,	 be	 open	 to	multiple	 perspectives	 and	 voices,	 and	 are	willing	 to	 push	 the	

agenda	for	displaced	people,	then	through	this	strong	ideological	position	they	could	indeed	

challenge	the	dominance	of	China’s	museums.		

	

Thank	you.	
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བོད་ཡིག་སྦྱོང་བར་དང་ཐོག་མ་ནས་སྦྱོར་ཀློག་མཐིལ་ཕྱིན་སློབ་པ་གཙོ་བོར་

བྱེད་དགོས་པ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་པོར་སློབ་དགོས་པ་གལ་ཆེ།1 

ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས།

ཨ་མདོའ་ིམཁས་དབང་ཞང་སྟོན་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ (1825–1897) ཞབས་ཀྱིས། 

“སྐད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་ན་བཟང་མོད་ཀྱང༌། རང་གི་ཕ་སྐད་བརྗེད་ན་ངོ་ཚ་ཡིན།”2

ཚང་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་། དང་པོ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་ཡིག་རྨོངས་བསལ་བ་དང་། དེང་དུས་

གཞི་རིམ་སློབ་སྦྱོང་མཐར་སོན་པ། མཐོ་སློབ་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཐོན་པ་སོགས་ཚང་མ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་དཀྱེལ་

རླབས་ཆེའི་མཛད་པ་དང་། བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ་བོད་མི་ཚོས་ཤེས་ཀྱང་དགོས། ཞོར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་

སྲིད་བློན་དམ་པ་པཎྜི་ཏ་ནེཧ་རུ་ (Pandit Jawaharlal Nehru) མཆོག་དང་།  ཨེམ་ སིས་ ཅག་ལ། (M. C. Chagla) པཎྜིཏ་

ཤཱམ་ནཱ་རཱ་ཡཎ་ (Pandit Shyam Narayan) གཙོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་ཇི་མཛད་བོད་མི་ཚོས་བརྗེད་མི་ཉན།

མ་འོངས་པའི་ལོ་ ༥༠ ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་རིག་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་

བསམ་ཞིབ་གྲོས་བསྡུར་མ་གནང་གོང་བཙན་བྱོལ་ནང་འདས་ཚར་བའི་མི་ལོ་ ༥༠ ནང་ཤེས་རིག་ལས་དོན་སྐོར་འཐུས་ཤོར་

ག་རེ་ཕྱིན་འདུག །གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གནས་ཚད་སྐྱོ་བོ་ཡོང་དགོས་དོན་ཁོར་ཡུག་གི་ཞན་ཆ་འམ། སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ཞན་ཆ། ཁྱིམ་ཚང་ནང་མིས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཞན་ཆ། སློབ་དེབ་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ཞན་ཆ། སློབ་འཁྲིད་བྱེད་སྟངས་

ཀྱི་ཞན་ཆ་ཅི་འདུག །དེའི་ཐོག་ལོ་མང་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གནང་མྱོང་མཁན། བོད་ཡིག་སློབ་པར་དོ་སྣང་ཐུགས་ཁུར་དབྱིངས་

ཡོད་མཁན་ཁག་ཅིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ནས་དོན་ཚན་དེ་དག་ལ་དང་ཐོག་ཆུ་ཚད་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་བའི་དགག་རྩའམ་གནད་

འགག་ག་པར་ཐུག་འདུག་བསྐྱར་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦས་གསང་མེད་པ་བྱས་རྗེས་གཞི་ནས་གང་དགའ་ཇི་ལེགས་གོ་བསྡུར་

ཉང་ཞིབ་ཀྱིས་མ་འོངས་པའི་ལོ་ ༥༠ ཡོང་བསྡད་ལ་གོམ་པ་ཇི་ལྟར་སྤོ་དགོས་བསམ་ཞིབ་གོ་བསྡུར་བྱེད་དགོས་འདུག །ཕྱི་

མིག་བལྟས་ནས་དེ་སྔ་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ཡོ་བསྲང་ལེགས་བཅོས་གང་ཡང་མེད་པར་རྟག་པར་མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་ཚགས་

ཚུད་ཟེར་བའི་འབོད་སྒྲ་ཧམ་ཆེན་སྒྲོག་པ་དང་། འཆར་གཞི་ཤ་སྟག་གིས་མདུན་མཆོངས་དག་དག་རྒྱབ་ན་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་དང་། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དགོས་པ་དགེ་མཚན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཐག་གཅད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད།

1 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ “རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོར་” བོད་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ “བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ་” ཞེས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་སྒྲོག་སྦྱངས་ཞུས་པའི་ “ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་མ་ཡི་གེ་དང༌། 

དེ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པར་ཐོག་མར་འབྲི་ཀློག་གཉིས་ལས་ཕྱི་མ་གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས་ཚུལ་ལས་འཕྲོས་པའི་གྲོས་འདེབས་རང་བློས་དཔོག་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འཆར་སྒོ་

རགས་བསྡུས།” ཞེས་པ་ལས་ཉུང་འཕྲི་ཟུར་འདོན་ཞུས། བཞུགས་སྒར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རིག་གཞུང་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྤར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་སྤྱི་འདོམས་

འགན་འཛིན་མཁས་དབང་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་ནས་ཐེངས་གཅིག་ཞིབ་གཟིགས་དག་བཅོས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

2 བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །དེབ་གཉིས་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༨༧ ཤོག་གྲངས་ ༦༡ 



65ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྒྱ་བལ་འབྲས་འབྲུག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་བཅས་ནང་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་གྲངས་འབོར་ (Birth 

rate) བརྒྱ་ཆ་ཆེན་པོ་ཆག་བཞིན་པ་དང་། ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་གཞིས་བོད་ནས་རྒྱ་བལ་སོགས་སུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་མཁན་

བོད་མི་གཞོན་དར་ཧ་ལམ་རྩ་ཆད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲོད་ནས་དགེ་ལྡན་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་བཞི་

དང་། དེ་མིན་གཡུང་དྲུང་བོན། ས་བཀའ་རྙིང་། ཇོ་ནང་། བུ་ལུགས། བོ་དོང་དང་བཅས་པར་བོད་པ་ན་གཞོན་གྲས་ནས་རབ་

བྱུང་ཆོས་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་བཞིན་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་བརྒྱ་

ཆ་མང་ཤོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཐར་ཐབས་འབད་རྩོལ་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱེད་པ་ལས་རྒྱ་བལ་ནང་གཞིས་ཆགས་

ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཤེས་རིག་སྲུང་སྐྱོབ་སློབ་སྤེལ་ཟེར་བར་ནུས་ཤ གས་དང་དོ་སྣང་སེམས་ཤ གས་གོམས་གཤིས་

མིག་རྒྱུན་ངོ་མ་ཆེར་མེད་པ། བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ལོ་ན་ ༤༠ མན་སྟབས་བོད་པའི་མིང་ཚིག་ ༣༠༠༠–༥༠༠༠ བར་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་པའི་བོད་སྐད་མ་གཏོགས་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་བཅས་ནི་དངོས་ཡོད་ཡིད་ཆེས་ནའང་འདྲ། མ་ཆེས་

ནའང་འདྲ། ཁས་ལེན་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་ངོ་མ་གསལ་པོ་རྗེན་པ་རེད།

དེང་སང་རང་རེ་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་མི་ན་གཞོན་ཚོས་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

བོད་སྐད་ཡག་པོ་རྒྱག་གི་མི་འདུག །ར་མ་ལུག་ཞེ་པོ་ཅིག་རྒྱག་གི་འདུག་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། ངས་བསམ་བློ་

ཞིབ་ཕྲ་བཏང་། ཉམས་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱེད་དུས་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཐུགས་ཁག་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག །དེ་ནི་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོས་དོ་སྣང་ཧུར་བརྩོན་མ་བྱས་པའི་ཉེར་ལེན་གཅིག་པུ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ད་ལྟའི་གཞོན་སྐྱེས་ཙམ་མ་ཟད་ལོ་རྒན་ ༦༠ ལ་

ཉེ་བར་སླེབ་མཁན་ཚོ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བོད་ཡིག་ཆུ་ཚད་དམའ་པོ་ཡིན་པ་དང་། བོད་སྐད་ཡག་པོ་རྒྱག་གི་

མེད་པ་མངོན་སུམ་བདེན་གཏམ་རེད། དེ་འདྲའི་ཉེས་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ག་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་བོད་མི་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོས་བྱེས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ཡུག་ནང་བོད་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་མེད་ཙང་རེད། ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་

ནང་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ། ཟ་སྟངས་འཐུང་སྟངས་ཉལ་སྟངས། མཐའ་ན་ཐབ་ཚང་ནང་གི་ཡོ་བྱད་ཚང་མ་བོད་པའི་འཚོ་

བ་དངོས་སྐྱེལ་གྱི་མེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་གོ་ལ་གཅིག་འགྱུར་ (Globalisation) དང་། དེང་དུས་ (Modernisation) ཀྱི་འཚོ་

བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པའི་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་མེད། ཞིང་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་མེད། ས་མ་འབྲོག་གི་འཚོ་

བ་སྐྱེལ་གྱི་མེད། རོང་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་མེད། མགོ་ཞྭ་མོ་ནས་རྐང་ལྷམ་ཆུང་བར་ནམ་དུས་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་

ཀྱི་ཆས་གོས་ཀྱང་བོད་ཆས་དཀྱུས་མའམ་གཟབ་མཆོར་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ན་རང་བཞིན་གྱིས་བོད་ཡིག་དང་། བོད་སྐད་

ཡག་པོ་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་འཁོར་ཡུག་གཞི་རྐང་རྩ་བ་རང་ནས་མེད།

གཞིས་ཀྱི་བོད་པ་བོད་ནང་ནང་མི་ཁྱིམ་ཚང་སྤོ་ལགས། རྨོ་ལགས། ཕ་མ། ཨ་ཞང་། ཨ་ཁུ་སོགས་དང་མཉམ་དུ་བོད་

པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ནས་སྡོད་མཁན་བོད་པ་ཚོ་ནང་བཞིན་ཆ་རྐྱེན་དང་མཐུན་རྐྱེན་ང་ཚོ་བྱེས་པ་ཚོར་མེད་ནའང་ད་དུང་བོད་

ཡིག་བསྲ་བརྟན་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཤེས་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས། ད་ནི་དགོངས་པ་གཟབ་གཟབ། བརྟན་བརྟན་བཞེས་

དགོས་འདུག་ལགས།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ལས་སྐད་ནང་བོད་རང་བཙན་ཡོད་དུས་ཀྱང་རྒྱ་གར། བལ་པོ། རྒྱ་ནག །མན་ཇུ། སོག་པོ། 

དབྱིན་ཇི། ཨུར་དུ། མཐའ་ན་པོར་ཅུ་གལ་གྱི་མིང་ཚིག་གཡར་བའམ། འདྲེས་ཡོད་པ་ད་ལྟའང་བོད་མིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་
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བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་བ་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་དར་སྲོལ་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་ཡོད། བོད་པ་བྱེས་པ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་

རྗེས་བོད་པའི་སྐད་ནང་ལའང་ཡུལ་དུས་ཆབ་སྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིང་ཚིག་འདྲེས་

ལྷད་མང་པོ་སྣང་མེད་སིམ་འཛུལ་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སློབ་སྟངས་སློབ་ཆུང་ནང་དབྱིན་ཇིར་དཔེ་བལྟས་

ལྟ་བུས་བོད་ཡིག་ཀློག་སློབ་སྟངས་རྨང་གཞི་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་སློབ་སྟངས་ཐད་བསམ་ཚུལ་དམིགས་བཀར་ཞུ་སྙིང་

འདོད་བྱུང་།

ཚང་མས་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་བོད་ཡིག་འདི་ལ་དབྱིན་ཡིག་གསལ་བྱེད་ཉི་ཤ ་རྩ་གཅིག་ 21 Consonants དང་

མ་འདྲ་བར། གསལ་བྱེད་ ༣༠ དབྱངས་ ༤ འདོགས་ཅན་ཡ་བཏགས་ ༧ ར་བཏགས་ ༡༣ ལ་བཏགས་ ༦ ཝ་བཏགས་ ༡༦ 

མགོ་ཅན་ར་མགོ་ ༡༢ ལ་མགོ་ ༡༠ ས་མགོ་ ༡༡ མཐུག་པོའ་ིཡི་གེ་ ༥ ལོག་ཡིག་ ༦ རྗེས་འཇུག་ ༡༠ སྔོན་འཇུག་ ༥ འཕུལ་

ཡིག་ཡང་འཇུག་ ༧ ན་ར་ལ། ག་ང་བ་མ། འཕུལ་ཅན་ (སྔོན་འཇུག་དང་ལྡན་པའི་མིང་གཞི་) མིང་གཞི་རྐྱང་པ་ ༢༠ མིང་གཞི་གཉིས་

སྦྲེལ། རྐ་གྱ། མིང་གཞི་གཙོ་ཕལ། མིང་གཞི་ ༣༠ རྗེས་འཇུག་བཅུ་པོ་འཇུག་རུང་དུ་གྱུར་པའི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ། མིང་གཞི་ ༣༤ མིང་

ཚིག་རྩོམ་པ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པའི་དབྱངས་གསལ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི། མིང་གཞི་གསུམ་སྦྲེལ། སྐྲ་རྒྱ། མིང་གཞིའི་ཕོ་ཡིག ༥ ཀ་ཅ་ཏ་པ་

ཙ། མིང་གཞིའི་མ་ནིང་། ༥ ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ། མིང་གཞིའི་མོ་ཡིག ༡༢ ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས། མིང་གཞིའི་མོ་གཤམ། ༤ 

ར་ལ་ཧ་ཨ། མིང་གཞིའི་མཚན་མེད། ༡ ཨ། མིང་གཞིའི་ཤིན་ཏུ་མོ། ༤ ང་ཉ་ན་མ། མིང་གཞིའི་ཕོ་ཡིག་ ༥ སྔོན་འཇུག་གི་ཕོ་

ཡིག་ ༡ རྗེས་འཇུག་གི་ཕོ་ཡིག་ ༤ མིང་གཞིའི་མ་ནིང་ཡི་གེ་ ༥ སྔོན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ཡི་གེ་ ༢ རྗེས་འཇུག་གི་མ་ནིང་

ཡི་གེ་ ༣ མིང་གཞིའི་མོ་ཡིག་ ༡༢ སྔོན་འཇུག་གི་མོ་ཡིག་ ༡ དང་བཅས་པའི་སྟེང་། ད་དུང་སྲོག་གི་ཡི་གེ་དང་། རྐྱེན་གྱི་

ཡི་གེ་ཞེས་པ་གཉིས་ཡང་ཡོད།

ཕལ་ཆེར་ ༡༦༧༤ ལོའ་ིཡས་མས་སུ་གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་ (1610–1684) མཛད་པའི་

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ (1594–c.1651) གྱི་རྣམ་ཐར། དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་

རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོའ་ིདབྱངས་ཞེས་པ་ལས།  “བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པོར་ཐོས་

པ་ལ་འཇུག་དགོས་ཤིང་། དེའི་འཇུག་སྒོར་ཡི་གེ་འདྲི་ཀློག་ཤེས་དགོས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་མ་ཉམས་པ་

ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ཤིང་། བསླབ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། །རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །ཡི་གེ་

ཞེས་ཀྱང་འབྱུང་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་པ་ཆོས་སྦྱོད་བཅུའི་དང་པོར་ཡང་ཡི་གེ་འདྲི་བ་བསྔགས་ཏེ། གཟུངས་

དང་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དགོངས་ནས་རྒྱལ་བའི་སྲས་

གཞོན་ནུ་གང་ལ་ཡི་གེ་ཕྱི་མོ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་དང་པོའ་ིསློབ་དཔོན་ཡང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ 

ཕྱུག །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་ཅིང་། འཇིག་རྟེན་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་

ཕྱིར། ཀ་ཁ་གུག་བསྐྱེད་སྦྱོར་ཀློག །ཚིག་སྡུད། ཉིས་སྡུད། འདེགས་ཆུང་། འཕྲེང་བཤར་གྱི་ཀློག་གི་རྣམ་གྲངས་སུམ་པ་

ལོཙྪའི་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུའང་དག་ཆ་གཙོ་བོར་འདོན་པ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པར་འདུག་ཅིང་། ལྗགས་

ཀློག་གི་ཁྱད་པར་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ལྗགས་བརྙེས་པ་ལྟ་བུར། སྒྲ་གསལ་ཞིང་དག་པ་རྟབ་རྟོབ་མ་ཡིན་པ་ལྷོད་ཆགས་ཤིང་། 

གསུང་གི་གདངས་ཁྲོལ་བ་གོ་བདེ་བ་དལ་གྱིས་གནང་ཡང་ལུགས་འགྲོ་ཆེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་སྟེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། 



67ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

གསལ་ཞིང་སྣ་ཚོགས་རིག་པ་དང་། །གོ་ཞིང་ཟང་ཟིང་མེད་ཀུན་འགྲོ། །རྒྱལ་སྲས་ཚིག་ནི་མི་ཞན་པ། །སྙན་ཅིང་ལེགས་

བཤད་གྲགས་པ་དང་། །ཞེས་དང་། དེ་མདོར་སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི། །ཡི་གེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཞེས་བྱ། །ཞེས་

པ་ལྟར་རོ།།”3 ཞེས་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་འགོར་མྱང་གཞུང་ངམ་གཙང་དུ་བོད་ཡིག་ཀློག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་གནད་ཇི་

ལྟར་བྱེད་འདུག་གསལ་པོ་མཁྱེན་རྒྱུ་འདུག 

ད་དུང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་བཞིན། སྒ་ཁོག་འཁྲི་འདུ་རྒྱ་གར་ལུང་པའི་མཁས་དབང་གོ་ཤ ལ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་

ཀྱིས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པའི། བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་རྣམ་བཤད། ཅེས་པ་ལས། “དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ལ། ཀ་ཁ་

ཡིག་འབྲུ་སུམ་ཅུ་དེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཕ་མ་ཡིན། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་དབྱངས་གསལ་སོ་བཞི་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་སྡེབ་

སྦྱོར་བྱས་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གཏན་ལ་འབེབས་ནུས་པའི་ཁྱད་མཚར་གྱི་ཆོས་འགའ་ཞིག་མཆིས་

ཏེ། དཔེར་ན། སྲོག་གི་ཡི་གེ་དང་། རྐྱེན་གྱི་ཡི་གེ །སྔོན་འཇུག །མིང་གཞི། རྗེས་འཇུག །ཡང་འཇུག །མགོ་ཅན། འདོགས་

ཅན་སོགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་གཞག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལའང་སྤྱིར་ན་དབྱངས་མོ་གསལ་བྱེད་ཕོ་ཞེས་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་

གཞི་མ་བཀོད་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྔོན་རྗེས་མིང་གསུམ་ལའང་ཕོ་མོ་མ་ནིང་སོགས་ཀྱི་མཚན་མའི་དབྱེ་བ་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེས་པ་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་སྔོན་རྗེས་གཉིས་ལ་དོན་སྦྱོར་གྱི་ཆ་ནས་བྱེད་པ་བཞིར་བཀར་ཏེ། གང་ལ་འཇུག་པ་དང་། གང་གིས་འཇུག་པ། 

ཇི་ལྟར་འཇུག་པ། ཅི་ཕྱིར་འཇུག་པ་སོགས་ཀྱི་མྱོང་བའི་མན་ངག་འདི་དག་ནི་སློབ་དཔོན་ཐོན་མིས་གསར་གཏོད་ཡིན་ཞིང་། 

གོ་ལའི་ཁྱོན་གྱི་ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ན་འདི་ཉིད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་དུ་མ་གྱུར་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་

གི་བཀླག་ཐབས་ཀྱང་ཡི་གེ་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་བཀླག་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། བསྒྲིགས་ལྟ་བུ་ཚེག་ཁྱིམ་གཅིག་ཅན་ལ་མཚོན་ན། 

ཐོག་མར་སྔོན་འཇུག་བཀླག་པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་པ་མ་གོལ་བ་དང་། མ་འཁྱར་བ། མ་ནོར་བར་མགོ་ཅན་ས་དང་། མིང་གཞི་ 

ག །འདོགས་ཅན་ར། དབྱངས་ཡིག་གི་གུ། རྗེས་འཇུག་ག །ཡང་འཇུག་ས་སོགས་བཀླགས་ནས་ཚེག་ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་

པ་བསྡོམ་དགོས། དེ་ནི་ཡི་གེའི་སྦྱོར་ཀློག་གི་གོ་རིམ་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་འབྲུ་འདེད་ཟེར་བ་དང་། དེ་ཉིད་ལ་ཁ་བྱང་མིག་

བྱང་མ་ཐོན་གྱི་བར་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀླག་དགོས། དེ་ནས་ཚེག་འདེད་དང་། དེ་ནས་བསྡོམས་འདེད་དང་། དེ་ནས་དཔེ་

ཆ་བློ་ལ་འཛིན་པའི་མགོ་ཚུགས་པ་ཡིན། སྐབས་འདིར་ཁོ་བོའ་ིཀློག་གི་སློབ་དཔོན་རྒྱ་སྒོ་བཀྲ་ཤིས་ཞལ་སྔ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཡི་

གེའི་བཀླག་ཐབས་ཁྲིད་པའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཡིད་ལ་ཝལ་ལེར་འཆར་གྱིན་འདུག་པས་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་སློབ་

དཔོན་ཉིད་ལ་དྲིན་ལན་བསབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཀློག་པའི་གོ་རིམ་འདི་ཉིད་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ།།”4 ཞེས་དང་། “ས་སྐྱའི་བླ་མ་བསོད་

ནམས་རྩེ་མོས་མཛད་པའི་ <<ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བྱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་>> ཞེས་པའི་ནང་

དུ། དེ་དག་བརྗོད་དུ་རུང་ཚད་ཀྱི། །ཡི་གེའི་གྲངས་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་དང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད། །བདུན་བརྒྱ་བཞི་

བཅུ་ཞེ་ལྔ་ལྡན། །ཞེས་དང་།”5 “སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གིས་མཛད་པའི་ <<བྱིས་པ་ཀློག་ལ་འཇུག་པའི་

3 དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོའ་ིདབྱངས། The detailed biography of the First 

Źabs-druṅ Rin-po-che of Bhutan, Ṅag-dbaṅ-rnam-rgyal (Ṅag-dbaṅ-bdud-’joms-rdo-rje) by Gtsaṅ Mkhan-chen ’Jam-dbyaṅs Dpal-ldan-

rgya-mtsho, Reproduced from a print from the Punakha blocks (carved about 1800) by Topden Tshering, Tibetan Bonpo Monastic 

Centre, Ochghat, 1974  དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༡༧–༡༡༨

4 ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ ཤོག་གྲངས། གླེང་གཞི། ༡

5 ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ ཤོག་གྲངས། གླེང་གཞི། ༡–༢
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ཀ་དཔེ་ཐོན་མི་བཞད་སྒྲ་>> ཞེས་པའི་ནང་དུ། ཁོ་བོས་བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་ཐོབ་ཐང་དུ་བརྩིས་པ་ལྟར་ན་ཆིག་ཁྲི་བདུན་སྟོང་

ལྔ་བརྒྱ་སོ་གཉིས་སུ་གྲངས་བཅད་པ་ལྟར་ལ། ཞེས་དང་།”6 ཞེས་གསལ་བ་ལྟ་བུའོ།། 

བཤད་གཞི་དངོས་སུ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། གཙོ་བོ་དང་ཐོག་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའི་སྔོན་འགྲོའམ་སློབ་

ཆུང་འཛིན་གྲྭར། “ཀློག་སློབ་སྟངས་དབྱངས་གསལ་གྱི་ཡི་གེ་རྣམས་རང་རང་གི་སྐྱེ་གནས་ནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ལྟར་

སློབ་ཀྱིན་བསྡད་ན་དུས་ཚོད་འགོར་འགྱངས་ཀྱིས་རྒྱུགས་ཚད་ཀྱི་གེགས་སུ་བསམས་ཏེ་ཀ་ཁ་ངོ་ཤེས་ན་ཀློག་དག་མིན་

ལ་མི་ལྟོས་པར་མགོ་འདོགས་སྦྱར་ནས་ཀློག་ཏུ་བཅུག་པ་དང༌། དེ་མ་བྱང་བར་སྔོན་རྗེས་སྦྱར་ནས་དང༌། དེ་ཡང་མ་བྱང་

བར་སྡུད་ཀློག་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ་སོགས་རྐང་པ་དང་པོ་མ་ཚུགས་པར་གཉིས་པ་བཏེགས་པའི་ཕྱག་ལེན་བསྟར་བ་”7 ནི་དོན་

དངོས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལག་ལེན་དངོས་རང་ཡིན་པ་མྱོང་གྲུབ་ཡིན།

ཡི་གེའི་སྔོན་རྗེས་མིང་གསུམ་སྦྱར་ཏེ་ཀློག་པའི་མིང་ལ་ “སྦྱོར་ཀློག་” ཅེས་དང༌། སྔོན་རྗེས་མིང་གསུམ་དུ་གྱུར་པའི་

གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་དབྱངས་དང་བཅས་པ་རིམ་གྱིས་སྦྱར་ནས་འདོན་པའི་སྦྱོར་ཀློག་དང༌། དེ་ལ་གོམས་ནས་མིང་ཚིག་གཉིས་

གསུམ་བསྡོམས་ཏེ་འདོན་པའི་སྡུད་ཀློག་ལ་ “འབྲུ་འདེད་” ཅེས་འབོད།   

“བོད་ཡིག་ཡག་པོ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་ཀློག་འདོན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཐད། སློབ་ཆུང་དུས་རིམ་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་

སྐབས་ཀ་མད་སུམ་ཅུར་དབྱངས་དང༌། བརྩེགས་འདོགས། སྔོན་རྗེས་ཡང་གསུམ་སོགས་སྦྱར་ན་སྒྲ་ལ་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་

ཡོད་པ་དང༌། སྡུད་ཀློག་གི་སྐབས་སུ་ཚིག་ཕྲད་དང་ཐུག་ན་ཇི་ལྟར་ཀློག་དགོས་པ། ཚིག་གོང་འོག་གི་གཅོད་མཚམས་ཇི་

ལྟར་འབྱེད་དགོས་པ་སོགས་གཅིག་ཤེས་ཀུན་འགྲོལ་གྱི་གནད་དེ་ཚོ་བཟུངས་ནས་སློབ་མར་མཛུབ་ཁྲིད་དང་དམིགས་སུ་

སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ན་དུས་ཐུང་ནང་ཀློག་བཟང་པོར་འགྱུར། དེ་ནི་སྒྲ་སྦྱོར་ཡི་གེའི་ཁྱད་ཆོས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།”8 

“སྦྱོར་ཀློག་འབྱོང་པོ་ཆགས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་སྡུད་ཀློག་སློབ་ཁྲིད་གནང་དགོས། སྡུད་ཀློག་སློབ་སྐབས་ཚིག་གི་

འབྲེལ་མཐུད་དང་གཅོད་མཚམས་འབྱེད་སྟངས། སྒོས་སུ་སུམ་ཅུ་པའི་ཕྲད་དང་ཐུག་སྐབས་མིང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་མཚམས་སྦྱོར་

སྟངས་སོགས་བོད་ཡིག་ཀློག་འདོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་གཙོ་གནད་ཆེད་དུ་དམ་འཛིན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ན་དུས་ཐུང་ནང་

ཀློག་འདོན་བྱང་ཆུབ་པ་ཡོང༌། ད་ལྟ་རྒན་ལགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཀློག་སློབ་སྐབས་བོད་ཡིག་ཀློག་འདོན་བྱེད་པའི་ཆོས་

ཉིད་དང་གཙོ་གནད་ལ་ཉམས་ཞིབ་མ་མཛད་པར་དགེ་རྒན་གྱིས་ཚིག་དུམ་ཐེངས་རེ་བཀླགས་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཐེངས་རེ་

ཀློག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཤེས་དེ་ཁོ་ནས་མི་འགྲིག །ཀློག་འབྱོང་པོ་དང་དག་པོ་ཡོང་བའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་ནི་ཡི་གེ་འབྲི་

བ་དང་ནང་དོན་གོ་བ་ལོན་པའི་རྨང་གཞི་ཡིན་པས་དོ་ནན་ཆེན་པོས་བོད་ཡིག་སྦྱོར་ཀློག་དང་སྡུད་ཀློག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་

གནད་འགག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་ཀློག་འདོན་སློབ་ཁྲིད་ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས།”9 

6 ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ ཤོག་གྲངས། གླེང་གཞི། ༢

7 གཡུལ་རྒྱལ། བོད་སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐབས། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༢༠༠༡ (༢) ཤོག་གྲངས་ ༣༦–༣༧ 

8 བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཕྲན་བུ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༠ (༣) ཤོག་གྲངས་ ༣༤

9 བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༠ (༣) ཤོག་གྲངས་ ༣༥ 

 སྙིང་མོ་རྒྱལ། བོད་ཡིག་དབྱངས་གསལ་ཀློག་དག་པར་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཚུལ་ཅུང་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༧ (༤) ཤོག་གྲངས་ ༡༨–༢༠

 ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ། བོད་སྐད་ལེགས་ཤིང་དག་པོར་སྨྲ་བའི་འཇུག་སྒོ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༢༠༠༠ (༤) ཤོག་གྲངས་ ༩–༡༦

 གཡང་འབུམ་དོན་གྲུབ། བོད་ཡིག་བརྡ་དག་པར་ཀློག་ཐབས་བསྡུས་པ་ངོ་མཚར་བློ་ལྡན་ངག་གི་དབྱངས་སྙན། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༥ (༢) ཤོག་གྲངས་ 



69ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

ཀློག་སློབ་སྟངས་ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་ནི། “སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དང་པོའ་ིསྐབས་ཀ་ཁ་ནས་སྦྱོར་ཀློག་བར་སྒྲ་དག་

པོ་དང༌། གསལ་པོ། བསླབ་དགོས་པ་མ་ཟད་སློབ་མ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་

ལེགས་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་རྣམས་ཕྲལ་མར་བཅོས་དགོས།”10 

“སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པར་སླེབས་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་ལ་སྦྱོར་བསྡུས་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་བཀླག་རྒྱུ་གཙོ་བོ་བྱས་ཐོག་སློབ་

དུས་གཉིས་པ་མཇུག་འགྲིལ་སྐབས་སྤྱིར་ན་བསྡུས་ཀློག་ཐོག་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དགོས། དེའང་སྦྱོར་ཀློག་གི་རྨང་གཞི་ཡག་ཙམ་

ཡོད་ན་བསྡུས་ཀློག་སྦྱོང་སྐབས་ཀྱང་ཤེས་བདེ་བ་མ་ཟད་སྦྱོར་བསྡུས་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་མང་ཙམ་དང་རྒྱུན་རིང་ཙམ་བཀླག་ཏུ་

བཅུག་ན་རྒྱུན་གཏན་ཡི་གེ་འབྲི་སྐབས་ཀྱང་དག་ཆར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།”11 

“སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་ནི་བསྡུས་ཀློག་གི་རང་བཞིན་གཙོར་བཟུང་ཐོག་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་ཚིག་ངག་ཟིན་དང༌། དག་

ཡིག་ངག་སྒྲོན་གྱི་ཏ་སྡེ་བར་ངག་ཟིན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པས་ལོ་རིམ་དེ་ནས་བཟུང་ངག་ཟིན་གྱི་ཤེས་བྱ་རྣམས་འགོ་འཛུགས་

དགོས།”12 

“བོད་ཡིག་ནི་སྦྱོར་ཀློག་གི་ཡི་གེ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་སྦྱོར་ཀློག་མང་ཙམ་རྒྱག་པ་དེས་བོད་ཡིག་ཐོག་མར་སྦྱོང་བའི་གནས་

སྐབས་སུ་གནས་དང་བྱེད་པ་ཁག་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་སྒྲ་འདོན་སྟངས་སྦྱོང་བརྡར་དང༌། དག་དོན་གོམས་འདྲིས་ཡོང་བ་

སོགས་ཀྱི་ཐད་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང༌། བོད་ཡིག་སྦྱོར་ཀློག་བྱེད་སྟངས་དེར་སྒྲ་སྦྱོར་ཡི་གེ་གཞན་སྦྱོར་ཀློག་བྱེད་

སྟངས་དང་མི་འདྲ་བར་རང་རང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པས་ན་ང་ཚོས་སྦྱོར་ཀློག་སྐབས་སུ་སྒྲ་འགྱུར་དང་མི་

འགྱུར་དང༌། སྒྲའི་འགྱུར་བ་ཆེ་ཆུང༌། སྒྲ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བའི་གོ་རིམ་བཅས་ཁ་གསལ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བོད་སྐད་གཅིག་གྱུར་

དང༌། ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་སའམ་ཁུངས་གཏུགས་ས་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་

དགོས།”13  “སློབ་ཆུང་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་རྩ་འཛིན་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལོ་རིམ་སོ་སོའ་ིསློབ་ཁྲིད་དམིགས་ཚད་ལེགས་

༡༣–༡༨

 དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ། བོད་ཡིག་གི་གནས་དང་བྱེད་རྩོལ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་གསར་པའི་གཏམ་གྱི་མྱུ་གུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། 

༡༩༨༨ (༤) ཤོག་གྲངས་ ༤༣–༤༥

 སྟོབས་ལྡན། བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྒྲའི་སྦྱོར་བ་འགའ་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༩ (༢) ཤོག་གྲངས་ ༥༨–༦༣

 ངག་དབང་ཤེས་རབ། བོད་སྐད་གཙང་མས་སློབ་ཁྲིད་བྱ་དགོས། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༢༠༠༥ (༣) ཤོག་གྲངས་ ༤༠–༤༢

 སངས་རྒྱས་མཁར། བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀློག་པའི་དབྱངས་གསལ་མགོ་འདོགས་ཀྱི་སྒྲའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པ་ལྗོངས་རྒྱུའི་མྱོང་གཏམ། མཚོ་སྔོན་

སློབ་གསོ། ༡༩༩༩ (༦) ཤོག་གྲངས་ ༤༨–༥༧

 དཔལ་ཆེན་སྟོབས་རྒྱལ། བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྒྲ་གདངས་དག་པར་བཀླག་ཚུལ་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པའི་གཏམ། མཚོ་སྔོན་སློབ་གསོ། ༡༩༩༩ (༥) ཤོག་གྲངས་ 

༢༢–༢༥

 གཡུང་དྲུང་ཚེ་བརྟན། བོད་ཡིག་ཐོག་མར་ཀློག་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་འགའ། མཚོ་སྔོན་སློབ་གསོ། ༡༩༨༠ (༤) ཤོག་གྲངས་ ༢༡–༢༣

 པན་གཞུང་ནོར་བུ་བསམ་གྲུབ། གངས་ཅན་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་ལས་ཡི་གེའི་བཤད་པ་དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་ཅུང་ཞིག་དཔྱད་པ་རང་མཉམ་བློ་གསལ་

དགའ་སྐྱེད། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༠ (༡) ཤོག་གྲངས་ ༡༣–༡༨ བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༠ (༢) ཤོག་གྲངས་ ༤༠–༤༦

10 བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། སློབ་གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་གཉིས་སུ་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་དང༌། སློབ་གྲྭ་རིགས་གཉིས་པོའ་ིསློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ཆུ་

ཚད་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཐུབ་པ་དགོས་སམ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ།  ༡༩༨༦ (༡) ཤོག་གྲངས་ ༣༣

11 བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༨༦ (༡) ཤོག་གྲངས་ ༣༤

12 བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༨༦ (༡) ཤོག་གྲངས་ ༣༤

13 སྤེན་པ་རྒྱ་མཚོ། བོད་ཡིག་གི་གནས་དང་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་སྐད་ཐད་ལྡན་ཅན་དང་གཅིག་གྱུར་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༢༠༠༠ (༣) ཤོག་གྲངས་ ༡༩
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གྲུབ་ཐུབ་པ་དགོས་ན་འཁྲིད་བྱའི་སློབ་གཞིའི་དཀའ་གནད་དང་གཙོ་གནད་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཐུབ་པ་དགོས། སློབ་ཆུང་

ལོ་རིམ་དང་པོའ་ིདུས་ནི་ཁང་པའི་རྩིག་རྨང་འདིང་བའི་དུས་དང་མཚུངས་པས་སླད་ཕྱིན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཐད་ཀའི་ཤ གས་རྐྱེན་

ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཡིག་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་སྔོན་ཐོན་ཡི་གེའི་གྲས་ནས་སྦྱོར་ཀློག་གི་ཡི་གེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་

པས། སློབ་མས་བོད་ཡིག་ཐོག་མར་སྦྱོང་སྐབས་སྦྱོར་ཀློག་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་དགོས་པ་སྨོས་མེད་”14 ཡིན།

“བོད་ཡིག་གི་ཡི་གེ་ཀློག་སྒྲ་སྐྱོན་བྲལ་ཡོང་བར་ཤ གས་རྒྱག་དགོས། རང་རིགས་ཀྱི་ཡི་གེའི་ཀློག་སྒྲ་འདི་ཉམས་པ་

སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་གྱིས་མི་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་སྐྱོན་བྲལ་ངང་གསོ་སྐྱོང་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་འདི་ནི་སྣང་ཆུང་

རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་དོན་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཇི་སྐད་དུ་ཡང༌། བསླབ་ལ་བརྩོན་པའི་གང་ཟག་གིས། །ཐོག་མར་ང་

རོ་རྣམས་ལ་སྦྱང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདི་ནི་ཤེས་རིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ལེགས་པར་འཛུགས་པའི་ཁང་བཟང་བསྐྲུན་

པའི་རྩིག་རྨང་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་རྒྱང་ཁྱད་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་གལ་ཆེའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་

སྙམ།” ཞེས་དང། “སྔོན་ལ་རང་རེས་བོད་ཡིག་གི་ད་ཡོད་ཀློག་སྒྲ་འདི་སྐྱོན་ནོར་བསལ་ནས་ཡིག་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་སྒྲ་

སྦྱོར་ཀློག་འདོན་སྒྲ་གང་དག་གཅིག་གྱུར་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ལ་དོ་སྣང་དང་འབད་འཐབ་བྱ་དགོས་ངེས་ཡིན།”15 

དེས་ན་བྱེས་པ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བོད་ཡིག་ཐོག་མར་སློབ་སྐབས་ “སྦྱོར་ཀློག་” དང༌། “སྡུད་ཀློག་” གམ་ “འབྲུ་

འདེད་” གཉིས་སྔོན་འགྲོའ་ིསྐབས་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་དྲུག་རེ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཟབ་ཁྲིད་སྐྱོར་སྦྱང་མཛད་ན་བོད་ཕྲུག་རྣམས་འཚར་

ལོང་བྱུང་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀར་མགོ་མཇུག་ཡོད་པ། ཆ་ཚང་བ། མགོ་རྟིང་མ་ལོག་པ། བཟླས་སྐྱོན་མེད་

པ། སུམ་རྟགས་ཀྱི་བརྡ་སྦྱོར་དང་མཐུན་པ། གཅོད་མཚམས་མ་ནོར་བ། བདེ་ཞིང་མྱུར་བ། སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་བཅས་ཀྱང་

ངང་ངམ་ཤ གས་ཀྱིས་ཡོང་བར་འདོད། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་རྩ་བ་ལེགས་པར་འཛུགས་པའི་ཁང་བཟང་བསྐྲུན་

པའི་རྩིག་རྨང་ཡང་སྲ་བརྟན་ལེགས་པར་གདིང་བར་ཕན་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེའ་ོསྙམ་པའི་བསམ་འཆར་ཞུ་བ་ལགས། 

ང་ཚོས་བློ་རིག་དྲན་འཕྲུལ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་ཚད་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པའི་དོན་ཚན་རྣམས་ཆ་ཚང་

ད་རིང་རང་ཕྱག་ལེན་གནང་རོགས་ཞུས་ན་ཞུ་ཧམ་དུ་འགྲོ་སྲིད། འོན་ཀྱང་ཚོགས་འདུ་འདི་གྲོལ་ཚར་རྗེས་ཚོགས་ཆེན་

འདིའི་སྦྱིན་བདག་ཚོར་བརྙན་པར་དང་ལས་བསྡོམས་སྤྱན་འབུལ་སྒྲུབ་རྗེས་ཚོགས་འདུའི་ནང་བསམ་འཆར་ཞུས་པ་ཚང་

མ་རྣ་བ་དང་ལྟག་ཁུང་གི་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་རྐྱང་མ་གནང་བར་ཞིབ་འཇུག་དང་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བ་ཡང་

ཡང་འབུལ་བ་ཡིན།

སྦྱོར་ཀློག་དང་། འབྲུ་འདེད། བསྡོམ་འདེད་སོགས་ད་ལྟའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མིན་སོམ་ཉི་

རེད་ན། སྦྱོར་ཀློག་གི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོངས་གསར་འཛུགས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ།

མཐའ་མ་བསྔོ་བ་བཤམ་རྒྱུ་ནི། ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། 

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ། སྲིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་འབུམ་རམས་པའི་ཕྱག་ལས་ཚང་མ་ལམ་

འགྲོ་དབུ་ཐོན་ཡོང་བར་ཤོག །ཚེ་རིང་། ལོ་བརྒྱ།

14 བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད། བོད་ཡིག་སྦྱོར་ཀློག་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་གནད་དང་གཙོ་གནད། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༣ (༢) ཤོག་གྲངས་ ༡༥

15 ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས། བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་མཐུན་སྦྱོར་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༩༣ (༤) ཤོག་གྲངས་ ༦–༧
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THEME II: STRENGTHENING TIBETAN EDUCATION 
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Impact of Social and Demographic 
Challenges on Education 

Change in the Population	

 
   1-  Fertility Rate	

   2 - Mortality Rate	

   3 - Migration 

Fertility Rate in Exile 

Demographic	Survey	of	Tibetans	1998	-2009,	CTA	

Schools at Glance 
 

Number of schools in exile	

 
     87                73                     68   	

          	
 
             27,276         24,000              19034	

 

Data	from	the	Department	of	Education,	CTA	

Population in Exile 
 

   1998            –  111,020	
   2009            –  128000 
   India            -   94203	
   Nepal           -  13514	
   Bhutan         -  1298	
   Rest of the World - 18,999	

 
Present – 140,000 ( Approx.)	

 
 

5 Settlements South India (Population)	
 

   2008  -----  45095 	
   2014  -----  43549 

Demographic	Survey	of	Tibetans	1998	-2009,	CTA	

Compiled	Data	from	South-Zone	Tibetan	Representative	Office,	Bangalore	2015	

      Impact on Education 

➢ Number of Schools	

➢ Dwindling Enrolment	
➢ Quality of Education	

Students in Exile 

Data	collected	from	the	Department	of	Education,	CTA	
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Distribution of Students – 2018 
Primary to Class X 

Data	collected	from	the	Department	of	Education,	CTA	

Science Stream- 2018 
Data	collected	from	the	Department	of	Education,	CTA	

Students in 2018 
Data	collected	from	the	Department	of	Education,	CTA	

Humanities Stream-2018 
14 schools - XI 
Data	collected	from	the	Department	of	Education,	CTA	

Commerce Stream – 2018 
Class XI 

Data	collected	from	the	Department	of	Education,	CTA	

Teachers in 2018 
Data	collected	from	the	Department	of	Education,	CTA	
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Questions	to	address	
What	kind	of	school	consolidation	plan	would	be	
best	in	terms	of	its	feasibility	and	operational	

efficiency?	
	
✓  Family	Planning	–	More	children	
✓  Clubbing	of	some	schools,	Vocational	Edu.	
✓  Sharing	of	good	practices	among	School	leaders	

and	not	just	to	attend	workshops	–	Sambhota,	
TCV,	THF	and	SLF	

✓  Respect	for	teachers	–	Teacher	Salary	(workload)	
✓  Research	Desk	in	DoE	(Education)	
✓  Study	Centers,	Libraries	in	settlements	
✓  Social	messages,	Educ.	Ads	in	TV,	Teacher’s	Day		
	
	
	
	

Should	the	CTA	consider	setting	up	special	
schools	to	attract	students	not	attending	
Tibetan	schools	and	Tibetan	students	from	

overseas? 

✓  It	takes	a	village	to	raise	a	child(school-Home) 

✓  Individual,	family,	Society	and	School 
✓  Preserving	one’s	culture	starts	from	home 

✓  Providing	Primary	schools 

✓  School	selection	Parameters-Influencers											 
(school	leaders,	settlement	officers-Talk-Mju	
✓  Appointment	of	Subject	resource	persons 

✓  Teacher	Appraisal	–	TPD	projects	

Age 29	and	
younger 

30		to		
39 

40		
To		
49 

50		
to		
59 

6
0	+ 

Overall	%	
of	

responden
ts 

%	of	respondents	 
(male	plus	female) 20% 49% 20% 9% 2% 100% 

%	in	age	group	who	
are	female 68% 59% 59% 40% 13% 59% 

%	in	age	group	who	
are	male 32% 41% 41% 60% 87% 41% 

	Gender	Ratio	by	Age	Group	

Tibetan	Education	System	Assessment	2015,	DoE	CTA	

	What	measures	could	DoE	and	school	
administrations	take	for	its	long-term	

operational	sustainability	considering	that	
funding	supports	are	drying	up? 

✓  Green	book	Contribution 

✓  Foundations	-	Individuals 

✓  Sustainable	Programs	in	schools 

✓  Few	effective	schools 

✓  School	Alumni	

What	is	the	feasibility	of	setting	up	
Tibetan	schools	in	the	West? 

✓  School	Facilities	are	much	better	in	the	West 

✓  Role	of	Parents 

✓  Effectiveness	of	Sunday	Schools 

✓  Honorarium	for	the	Teachers 

✓  Introduction	of	Tibetan	as	a	second	Language 

✓  Summer	schools	in	India	and	abroad 

✓  Arranging	Resource	Persons	/Workshops	

Grade	Level	
Taught 

%	of	teachers	
who	reported	
“zero”	days 

%	of	
teachers	

who	
reported	1	
to	3	days	

(average	=	1	
day) 

%	of	
teachers	

who	
reported	
more	than	
15	days 

%	of	teachers	
who	wish	for	
more	pro-d	
opportunities 

Average	for	all	
teachers	 29% 13% 7.9% 52% 

Senior	 
(9	to	10) 36% 14% 5.3% 58% 

Senior	
Secondary 

	(11	–	12) 
49% 17% 1.1% 57% 

Professional	Development	Time	in	Previous	2	Years 

	and	Desire	for	More	vs	Grade	Level	Taught	

Tibetan	Education	System	Assessment	2015,	DoE	CTA	
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List	of	Reference	used	
Rigzin,LTWA2016	“The	Exile	Tibetan	Community:	Problems	and	
Prospects” 

	
Department	of	Education	“Tibetan	education	System	Assessment:	
Strengths	and	Challenges	and	Strategies	for	Improvement”	CTA 

	
Planning	Commission	,(1999)	“Tibetan	Demographic	Survey,	1998”	CTA 

	
Planning	Commission	(2010)	“Tibetan	Demographic	Survey,	2009”	CTA 

Department	of	Education 

	
Education	in	Exile,	CTA 

	
Tibet	Documentation,	Hindustan	Times,	Tibettimes,	mayum.net,	
tibet.net,	Phayul,	tibetsun,tibetjournal,	tibetpost,edutopia	
	

          THANK YOU 
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ཤེས་ཡོན་sིrད་byuས་ལག་བstར་nuས་

uགས་ཆེ་ru་གཏོང་ཐབས། 

བstན་འཛ;ན་rd=་rj?། 

ཤེས་ཡོན་sིrད་byuས་ལག་བstར་gyི་ལས་འཆར། 

▪  རང་skyོང་slོབ་grwའི་sdེ་ཁག་ཡོངས་ལ་ཤེས་ཡོན་srིད་byuས་ལག་བstར་གནད་smིན་
ཡོང་slད་ལོ་lŋའི་ལག་བstར་gyི་ལས་འཆར་rgy་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་འཆར་

འགོད་byེད་དགོས།	

▪  ལག་བstར་gyི་ལས་འཆར་བཀོད་sgrིག་byེད་skབས་རང་skyོང་slོབ་grwའི་sdེ་ཁག་གི་
འགན་འཛGན་rnམས་ངེས་པར་du་མཉམ་uགས་དགོས་rgyu།	

བོད་kyི་skད་ཡིག་དང་རིག་གuང། 

▪  དགེ་rgན་འོས་sbyོང་གི་བslབ་གཞི་དང་sོlབ་rིད་རིག་པ་ཡར་rgyས་གཏོང་rgyu།	

▪  ད་ཡོད་བོད་དགེ་ནང་ནས་sོlབ་rིད་ལེགས་grས་rnམས་zuར་བཏོན་གསU་skyeང་ངམ། 
ཡང་ན། yི་ནས་yད་མཁས་མི་sn་གདན་uས་kyིས་བོད་kyི་skད་ཡིག་rིད་ཐབས་དང་
rིད་ཆས་rgyu་ཆ་ཡར་rgyས་གཏོང་rgyu།	

▪  yི་rgyལ་yuལ་gru་ཁག་གི་བོད་ruག་ན་གཞོན་ཚlའm་ཆེད་du་བོད་kyི་skད་ཡིག་གཙPས་པའི་
རིག་གuང་sོlབ་གསUའV་spuས་ཚད་ཞིབ་འjuག་དང་ཡར་rgyས་གཏོང་rgyu།	

ཤེས་ཡོན་sོlབ་sbyོང་sprོད་པའི་དམིགས་yuལ། 

▪  ཤེས་ཡོན་slོབ་sbyོང་sprོད་པའི་དམིགས་yuལ་ཁག་slོབ་rིིད་byེད་པའི་བrgyuད་རིམ་
དང་sོlབ་grwའི་byེད་sgUའV་rོད་du་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་byེད་དགོས།	

▪  slོབ་grw་ཁག་གི་དགེ་rgན་ཆེད་ལས་ཡར་rgyས་གཏོང་yོགས་ལས་གཞི་ཁག་ལ་mu་
མuད་rgyབ་skyོར་byེད་དགོས།	

▪  འgrན་བsduར་དང་མuངས་sduར་spོང་བ། ཡིག་rgyuགས་gruབ་འbrས་ཁོ་ནར་མ་བstེན་
པ། slོབ་མ་དbuས་བཞག་གི་slོབ་rིད་ལག་བstར་byས་པ་བrgyuད་slོབ་grwའི་ཁོར་

yuག་བཟང་yོོགས་su་ཁ་ལོ་བsgyuར་rgyu།	

ཤེས་ཡོན་lhན་ཚCགས་kyི་ང=་བE། 

▪  ཤེས་ཡོན་lhན་ཚPགས་kyི་ལས་uངས་དང་འཛGན་skyོང་གི་stངས་འཛGན་nuས་པ་གོང་
འཕེལ་གཏོང་rgyu།	

▪  རང་skyོང་sdེ་ཚན་gyི་ངU་བU་ཞVག་tu་བsgyuར་ཐབས་su་rgyབ་skyོར་དང་མuན་rkyེན་བskruན་
rgyu།	

▪  ལས་byེད་འདེམས་sgruག་གི་ཆ་rkyེན། sbyོང་བrdར་དང་ཉམས་ཞིབ་sdེ་ཚན། ཕབ་sgyuར་sdེ་ཚན། 
བོད་kyི་skད་ཡིག་དང་རིག་གuང་sdེ་ཚན།	

བོད་kyི་skད་ཡིག་དང་རིག་གuང། 
▪  slོབ་ཚན་གཞན་rnམས་བོད་skད་བrgyuད་ལམ་ནས་rིད་ཐབས་དེ་བཞིན་འཛGན་རིམ་བrgyད་
པ་བར་rgyuན་བsrིངས་དང་ཡར་rgyས་ཚགས་uད་གཏོང་slད་duས་ཚPད་rgyས་བཅད་kyི་sgrོམ་

གཞི་བཟོ་དགོས།	

▪  ཆོས་luགས་ལ་མ་བrtེན་པའི་བཟང་spyོད་slོབ་spེལ་དང་འbrེལ་གཞན་ལ་མིག་དཔེ་འོས་
པའི་sོlབ་ཚན་sgrོམ་གཞི་གསར་sgrིག་གཏན་འབེབས་by་དགོས།	

▪  བཟང་spyོད་slོབ་ཚན་ཟེར་ནས་zuར་du་slོབ་མ་དགོས་པར། ཤེས་ཡོན་དང་འbrེལ་བའི་

ལས་དོན་ཡོངས་rǳོགས་དང༌། sོlབ་rིད་by་rgyuའི་sོlབ་ཚན་ཡོངས་rǳོགས་kyི་sིང་དོན་དང་
འbེrལ་བ་འཇོག་དགོས་པ་གལ་གནད་ཆེ། 

 

uགས་rjེ་ཆེ། 
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Nurturing Professionals in 
the Tibetan Community 

By Youdon Aukatsang 
Director, Empowering the Vision 

Project 

Five Fifty Forum 

September 14, 2018 

NURTURING	PROFESSIONALS	IN	THE	
TIBETAN	COMMUNITY	

•  Current	status	and	challenges	
•  Empowering	the	Vision	Project	(ENVISION)	
and	its	work	related	to	the	topic	

•  Recommendations	
	

	

EMPOWERING	THE	VISION	PROJECT	
(ENVISION)	

Vision: To see truly self-reliant and dynamic Tibetans 
who are able to hold their own in the global world	

 
CORE PROGRAMMES	

 
Tibetan Career Services  	
Building Bridges Project	

 Global Tibetan Professionals Network	
	

ENVISION FELLOWSHIP 

Passang Bhuti Tsering 
Namgyal 

 Dechen Wangmo 

Special Education 
ADAPT, Mumbai. 
 
 
Tibetan Ability 
Centre, 
Dharamshala 

 Graphic Design 
Ishan Khosla 
Design Studio 
 
Programme 
Officer, FUR 

3 months 
Chinese 
Language 
training at DLHI, 
Bangalore 
 

Tenzin Chemi 

Hotel 
Management 
Radisson Blu 
Marina Hotel, 
Delhi 
 

Tsering Dickyi 

Special Education 
UDAYAN Care, 
New Delhi. 
 

Building 

Bridges 

Programme 

	CURRENT	STATUS	AND	CHALLENGES	

•  School	environment/ethos/	curriculum	
•  Appreciating	the	role	of	teachers	
•  Role	of	Counselors	
•  Vocational	Studies	
•  Scholarships	
	
	

Tibetan Career 
Services 

ENVISION FELLOWSHIP 

Tenzin Dadon 

Special Education 
ADAPT, Mumbai 
 
 
 
Project 
Coordinator 
Tibet Fund 

   Ngawang Chonjor 

Electrical Design 
& Drafting  
Dhanush Engg 
Service PVT LTD. 
 
Self Employed 
 

 Samten Dolma 

Special Education 
ADAPT, Mumbai 
 
 
Teacher, 
Maitreya School, 
Bodhgaya. 

Tsewang 
Tharchen 
Sound 
Engineering 
SeamEdu  School 
of Media, Pune 
 
 
Tibet Audio Studio 
in Dharamsala. 

Tenzin Palden 

Human Rights 
internship at 
TCHRD 
 
 
Department of 
Home, CTA 

School 
Exchange 
Visits 
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GTPN 
Role 
Model 
School 
Visits 

Annual 
Indian 
National 
Youth Camp 

 

GTPN 
NETWORKING 
EVENTS 

			RECOMMENDATIONS	
•  Class	8	to	be	the	focus	for	starting	the	process	of	

career	exploration	with	switch	if	necessary	in	Class	9	
	

•  Vocational	Centers	more	vibrant	and	more	choices	of	
courses	including	tourism/event	management/front	
office/computers	

	
•  Scholarship	to	be	the	same	irrespective	of	percentage	

based	on	gaining	admission	and	statement	of	purpose	
	

				

	
THANK	YOU!	

Emerging 
Tibetan 
Generation 

Global 

Tibetan 

Professionals 

Network 

			RECOMMENDATIONS	
•  Teachers’	Salary	to	be	at	par	with	the	highest	

ranking	CTA	bureaucrat	
	

•  Counselor	in	each	school	accessible	every	day	to	
children	

	
•  Curriculum	to	include	180	hours	per	year	of	

Creativity/Activity/Service	from	Class	6	onwards	
	

	

			RECOMMENDATIONS	
•  Education	loan	and/or	returnable	grant	model	
	

•  Half	yearly	interactions	between	students	and	
professionals	in	Tibetan	schools	

	
•  Support	university	students	and	young	

professionals	through	trainings	and	other	
exposure	programmes	
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Five Fifty Forum
Towards a Resilient Tibetan Community

Theme: A Healthier Tibetan Community

Kunchok Dorjee, MD PhD
September 13-16, Dharamsala

In order to make 
the precious human 
life meaningful, one 
must first be 
healthy. 
- His Holiness The 
14th Dalai Lama

Healthy	Tibetan Productive	Tibetan Resilient	Tibetan

The	World	Bank:	Quality,	affordable	health	care	is	the	foundation	for	individuals	
to	lead	productive	and	fulfilling	lives	and	for	countries	to	have	strong	economies.	

THEME III: A HEALTHIER TIBETAN COMMUNITY
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Overview	of	Health	Theme
Healthcare	challenges	faced	by	Tibetan	people	

v Overcoming	the	major	health	problems

Financing	and	sustainability	of	Tibetan	Health	Systems	

Sowa	Rigpa	or	Tibetan	Medicine	System

Capacity	building	and	improvement	of	health	services

Healthcare	service	delivery	model	
v A	focus	on	preventive	health	care

1

2

3

4

5

Tibetan	Health	Systems

CTA	Department	of	Health

Allopathic	Medical	System Tibetan	Medicine	System	(Sowa	Rigpa)

~57	hospitals,	primary	
health	centers,	and	
branch	clinics

Monastery	
Hospitals	
and	Clinics

School	
health	
centers	

~56	branch	clinics	in	
India	and	Nepal	
under	the	TMAI

Tibetan	Medicine	at	the	Central	
Institute	of	Higher	Tibetan	
Studies	at	Varanasi	&	Chagpori	

1. Health Problems for Tibetan People

Communicable	
Diseases

Non-
communicable	

Diseases
Mental	Health Behavioral
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1. Common Health Problems for Tibetan People

Communicable	
Diseases

Tuberculosis
Hepatitis	B	
HIV/AIDS

Non-
communicable	

Diseases

Hypertension	
Diabetes	Mellitus	

Peptic	Ulcer	Disease	
Stomach	Cancer

Mental	Health

Depression	Anxiety	
disorder	and	PTSD

Behavioral

Smoking	
Alcohol	

Substance	
Abuse

Data	source:	WHO	&	Tibetan	TB	Program	

Tibetan	population

South	Africa

India

Highest	MDR	TB	prevalence:	Tibetan	
Autonomous	Region

Tibetan	population	in	Tibet	also	have	a	high	prevalence	of	TB
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Prevalence	of	Active	TB	in	Schoolchildren
School	Type Students TB	Disease Prevalence
Boarding	School 5020 46 916/100000

Prevalence	of	Latent	TB	in	Schoolchildren
School	Type Students TB	Infection Prevalence
Boarding	School 4865 915 19%
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Projection	of	Incidence	Rates	per	100,000	among	Tibetan	TB	Patients	through	2035	at	
Various	Rate	of	Decline	of	Incidence

1.5%

5%

10%

20%
~60/100,000	by	2025

Hepatitis	B	among	Newly	Arrived	Tibetan	
Refugees	in	2011-2013

vTibetans	in	Tibet
• 418	Tibetans	newly	arrived	into	

India	from	Tibet	tested	for	
Hepatitis	B	

• 56	(13.5%)	were	infected	with	
hepatitis	B. Median	age:	24.	

vTibetans	in	India
• In	a	comparator	survey	in	a	monastery	

(Gyutoe)	and	a	school	(TCV	School	Suja),	
HBV	prevalence	among	people	born	in	
India	was	7%	(36/538).

vNone of	the	418	people	from	Tibet	
knew	about	hepatitis	B	vaccine.

13.5%

7%
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Prevalence	of	Hepatitis	B	among	Tibetans	
born	in	Tibet	and	India
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Non Communicable Health Conditions 

Life-style	related
• High	Blood	Pressure
• Diabetes	mellitus.	

Cancers
• Stomach	cancer:	responsible	for	~28%	of		

deaths	among	Tibetans.	

• Liver	cancer:	responsible	for	~20%	of		deaths	
among	Tibetans

• Mental	health	disorders	including	depression	and	anxiety	are	prevalent
• Substance	abuse,	sexual	health	and	mental	health	are	highly	personal	issues	and	often	patients	

do	not	disclose

2. Financial Stability and Sustenance of 
Tibetan Health Systems

• Current	system	is	largely	donor	dependent	including	salary	support	to	healthcare	providers	and	
operating	cost	of	the	facilities.	

• Unable	to	understand	well	the	healthcare	market	dynamics	and	how	to	take	advantage	of	CTA’s	
bulk	service	purchasing	ability	to	benefit	the	health	systems.	

• There	is	potential	and	scope	for	partnerships	and	collaborations	in	developing	various	health	
projects	and	programs.	

• Tibetan	Medicare	System	is	now	starting	to	stabilize	and	yield	results.	Can	we	conceive	a	universal	
health	care	for	Tibetans?

• Innovative	means	for	Tibetans	and	especially	Tibetan	healthcare	professionals	overseas	in	Europe,	
NA,	and	US	to	contribute

3.	Sowa	Rigpa	(Tibetan	Medicine	System)

• Large	number	of	Tibetans	in	and	outside	Tibet	seek	care	from	Tibetan	Medicine	System

• Tibetans	in	Tibet	rated	the	quality	of	service	of	primary	care	in	Traditional	Tibetan	
Medicine	Higher	than	the	primary	care	provided	under	Western	Medicine	system	(Wang	
et	al.	Int	J	Equity	Health.	2015)	

• More	Tibetans	from	lower	income	bracket	visited	TTM	(Wang	et	al.	Int	J	Equity	Health.	
2015)	

• Now	legally	recognized	by	the	Government	of	India	under	AYUS(S)H

• Strong	unmet	need	to	focus	on	research	and	development	aspect	of	Tibetan	Medicine

• Expansion	of	Tibetan	medicine	across	India	with	scope	for	revenue	generation.	

• Integration	of	Tibetan	and	Allopathic	Medicine	System.
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4.	Capacity	building	the	CTA-DOH

DOH

Tibetan	
Medicare	
System

RMNCHA

Health	
Informati
on	System

Tuberculo
sis

Mental	
Health	

ProgramSocial	and	
Behavior	
Change	

Communica
tion	(SBCC)

Outreach	
Program	
(CCOCC)

HIV/AIDS	
and	

Substance	
Abuse

Below	
Poverty	Line	

Support

Water,	
Sanitation	

and	Hygiene	
(WASH)

Leadership

Administration	

Policy	Making

Resource	Management

Strategic	Planning

Program	Development	

Program	Implementation	

Monitoring	and	Evaluation

Partnerships	and	Collaborations

Grants	and	Funds

Research	and	Development

Capacity	Building	of	healthcare	providers	in	the	field

Human	Resource	

1. Tibetan	Health	Systems	is	mostly	driven	by	Physicians

2. Variable	Physician	shortage	over	time.	Currently	a	physician	in	all	
hospitals

3. Dedication	and	ability	of	Tibetan	physicians	to	provide	wholesome	and	a	
compassionate	care

4. Generating	a	conducive	environment	for	healthcare	workforce	

5. Service Delivery Model
A Focus on Preventive Health Care

• Primary	Prevention:	Preventing	disease	at	its	root	(smoking	cessation,	exercise,	diet)	

• Secondary	prevention:	Detecting	disease	in	early	stage	and	preventing	progression	
(Screening	for	breast	cancer,	cervical	cancer,	screening	for	diabetes,	BP	etc.	)

• Currently,	the	healthcare	service	delivery	model	is	largely	health	facility	based.	

• Tibetans	seek	care	mostly	when	they	develop	symptoms	and	pain.	

• Innovative	service	delivery	model,	such	as	the	door-to-door	outreach	campaign	(CCOCC),	
Telemedicine	have	been	piloted	and	

• We	expect	to	have	a	discussion	on	innovative	means	and	models	of	preventive	healthcare.	
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Key	Questions	For	Five-Fifty	Health	Theme

1. How	can	the	major	health	problems	faced	by	Tibetans	be	overcome?		

2. What	steps	should	be	taken	to	financially	stabilize	and	sustain	the	Tibetan	Health	Systems?	

3. What	can	be	done	to	improve	the	human	resource	capacity	under	the	THS?	How	can	the
quality	and	range	of	care	provided	under	the	THS	be	improved?	

1. What	steps	can	be	taken	to	strengthen,	expand,	and	integrate	Tibetan	Medicine	System?	

2. What	should	be	the	service	delivery	model	under	the	THS?	What	should	be	done	to	
promote	a	proactive	health	seeking	behavior	by	Tibetans	including	primary	prevention?	
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DR.	Tsetan	Dorji	Sadutshang		smན་པ་ས་འdu་ཚང་ཚ8་བrtན་rd;་rj=། 

1.  Organizational Reconstruction ࿋ ཚ2གས་པའི་sgrོམ་གཞི་བskyར་བཅོས།    
 

➢  Central    དbuས། 
➢  Peripheral   ཡན་ལག  
 

 

2.  Human resources  ࿋ མི་ཆའི་nuས་stོབས། 
 
 

➢  Administration    འཛ,ན་skyོང་། 
➢  Medical  འrོད་བstེན།  Public Health   spyི་

ཚ7གས་འrོད་བstེན།  
      Clinical     smན་ཁང་།  

 
 

3.  Quality Improvement  ࿋  	spuས་ཚད་ཡར་rgyས།  
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4.   Self sustainability     ࿋ རང་ཁ་རང་གསོ། 
 

➢  Human Resources     མི་ཆའི་nuས་stོབས། 
➢  Financial     དཔལ་འbོyར། 

 

5.   Epidemic of Non-Communicable Diseases 

	࿋  འགོས་ནད་མིན་པའི་ནད་ཡམས། 
 
6.   Communicable Diseases		࿋	འགོས་ནད། 
 
7.  Emerging Challenges ࿋  ཐོན་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ། 
 

➢  How to deliver compassionate health care   
  byམས་skyོང་ldན་པའི་འrོད་བstེན་sprོད་ཐབས། འrོ

ད་བ
stེན
་དཀ

འ་ང
ལ།

   
   

   
 H
EA

LT
H	
CH

AL
LE
NG

ES
	

	

lŋ་དང་lŋ་བcuའི་ཚ2གས་འdu།	FIVE	FIFTY	
FORUM	

1.  Organizational Reconstruction 	
࿋  ཚ2གས་པའི་sgrོམ་གཞི་བskyར་བཅོས།  	

  
                Central    དbuས།   	

    Peripheral   ཡན་ལག 	
2. Human resources  ࿋ མི་ཆའི་nuས་stོབས།	

            Administration    འཛ,ན་skyོང་། 	
    Medical  འrོད་བstེན།   Public Health spyི་ཚ7གས་འrོད་བstེན། 	

       Clinical     smན་ཁང་། 	
3. Quality Improvement  ࿋  	spuས་ཚད་ཡར་rgyས།   

 
 
 
 

 
Thank You 

 

    7. Emerging Challenges ࿋  ཐོན་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ། 
 

➢   Emotional Hygiene				སེམས་ཁམས་འrོད་བstེན།     
➢   Care for Elderlies      rgན་ཁོག་བlt་skyོང་། 
➢   Managing a shrinking and widely dispersed     

 population   མི་འབོར་uང་du་འgོr་བ་དང་yོན་ཆེར་ཁ་ཐོར་བ། 

uགས་rjེ་ཆེ། 
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healthcare programs…
… But, operational issues are affecting the 
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‘Operations Vertical’
‘Corpus Funds’
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Tibetan	Health	System	–	Growth	&	
Transformation	

Community	
Volunteers	

Trained	
Male/Female 
CHWs	

Clinically	
trained	
professionals	

GROWTH	 TRANSFORMATION	

Health	System	&	Health	Seeking	Behavior	

FIVE-FIFTY	FORUM:	TOWARDS	A	
RESILIENT	TIBETTAN	COMMUNITY	

THEME:	A	HEALTHIER	TIBETAN	COMMUNITY	
(Capacity	Building	and	Improvement	of	Health	Services)	
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Challenges	
• Manpower	challenges	

•  Skills	&	Capacity			
•  Limited	exposure,	outdated	technology,	poor	knowledge	and	information	management	
•  Lack	of	public	health	expertise	

•  Motivation	&	Retention	
•  Lack	of	learning	and	career	growth	opportunities	
•  Uncompetitive	compensation	and	retirement	benefits	
•  Lack	of	proper	appraisal	and	feedback	mechanism	

•  Technical	capacity	of	decision	makers,	program	managers	
• Program	management	&	monitoring	challenges	(DOH	Level)	
•  Lack	of	Specialty	Care	

Towards	Healthier	Community…..	
•  Learning,	higher	education	and	technical	training	options	to	enhance	career	

•  Program	managers,	medical	officers,	dentists,	therapists,	public	health	experts,	nurse	
clinicians	

•  Exposure	programs	to	import	innovative	solutions	for	clinical	services	and	
financial	sustainability	of	health	system		

•  Structured	performance	appraisal,	Incentivization	and	recognition	for	best	
practices	

•  Competitive	compensation	and	retirement	benefits	for	permanent	and	
consultants		

•  Knowledge	management	hub	at	CTA	for	technical	and	public	health	innovations	
•  Inter-sectoral/Cross-institutional	coordination	
•  Inter	Government	/Public	Private	coordination	
•  Specialty	care	nodal	centers	(South	&	North)	

Health	Manpower	Resource	&	Service	
Quality	
• Human	Resource	Status	

•  Medical	Officers	
•  Dentists/	Dental	Therapists	
•  Physiotherapists	
•  B.Sc.	Nurses	
•  GNMs	
•  Pathologists	
•  Pharmacists	
•  Community	Health	Workers	
•  Administrators	
•  Support	Staff	
	
	

• Health	Services	&	Quality 

•  Home	based	care	(Old	age	care) 
•  Preventive	health	services	
(CCOCC) 

•  Primary	health	care	(Facility	
based) 

•  MCH	services 

•  Disease	specific	programs 

•  Community	health	Insurance 
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བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྟེན་གནས་བབས་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས།

དཔྱད་གཞིབ་པ་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགིན། 
Penalist Speaker Dr Tsewang Tamdin, Men-Tsee-Khang.Sowa-Rigpa. 

Towards Healthier Tibetan Community 

འབྱུང་འགྱུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ིའཆར་སྣང་།  Five - Fifty Forum 

གསོ་བ་རགི་པ་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱ་བསྟེད།

དཔྱད་གཞིབ་པ་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགིན། 
Penalist Speaker Dr Tsewang Tamdin, Men-Tsee-Khang.Sowa-Rigpa. 

Promotion and Sustaining the Sowa Rigpa 

ཟུང་འབྟེལ་ཐོག་འཕདོ་བསྟེན་གནས་བབས་བཟང་དུ་གཏངོ་ཐབས།

  With integration improving the health condition 

    ༡། གསོ་བ་རགི་པ་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱ་བསྟེད། Promotion and Sustaining the Sowa Rigpa 

     ཁིམས་ལུགས།    Legalization
     ཀ།     གཞུང་ལུགས་གཉིས་ཀ་འགོ་བའི་ཚེ་སོྲག་སོབས་མཁན་གཅིག་མཚུངས་དུ་ཡིན་པར་ངོས་ལྟེན་ཀི། 
            རྒྱལ་སའི་ཐོག་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྟེངས་ཆ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་གནང་དགོས། 
     ཁ།     བོད་མིའི་སིགས་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་དང་རྒྱ་གར་Ayush གཉིས་ཀི་ལས་ཁུང་ནང་གསོ་བ་རིག་པའི་    
 འགན་འཁུར་ཞབས་སྟེག་རྟེ་རྟེ་དགོས་པ། 
     ག།    ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུའི་མཐོ་རིམས་སོབ་གཉྟེར་ཁང་ནང་ཤར་ཕོགས་རིག་གཞུང་དང་ཤྟེས་རིག་སོབ་གཞིའི་
 གདྟེངས་ཆར་གསོ་བ་རིག་པ། སྐར་རིས་རིག་པ་དང་ནང་ཆོས་བཅས་འཇོག་ཐབས་གནང་དགོས་པ། 

ཁིམས་ལུགས།
Legalization 

ཉམས་ཞིབ།
Research 

འབྱུང་འགྱུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ིའཆར་སྣང་།  Five - Fifty Forum 

དཔྱད་གཞིབ་པ་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགིན། 
Penalist Speaker Dr Tsewang Tamdin, Men-Tsee-Khang.Sowa-Rigpa. 
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 ང།   གསོ་རིག་བསྐོར་ལ་དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ་སུམ་སོང་ལྷག་ཡོད་པ་དྟེ་དག་རྣམས་བདོ་ཀི་
      སྐད་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པར་སོང་སོབ་གཉྟེར་གནང་ས་གང་ཡིན་ཡང་བོད་ཀི་སྐད་ཡགི་     
      བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་སོབ་འཁིད་གནང་དགོས་པ། 

      ཉམས་ཞབི་ཀ་ིརྒྱུ་འབས་དཔངས་རྟགས།   Research & Evidence
 ཀ།  མི་སྣ་གས་ོསངོས་དང་ཐུན་འགྱུར་དགསོ་པ། 
  ༡ གཞུང་ལུགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས། 
  ༢ བཅོས་དཀའི་ནད་ལ་ཕན་འབས་བྱུང་བ། 
  ༣ སྨན་རྒྱུའི་སྤུས་ཚད་གཏན་འབྟེབས། 
  ༤  རོགས་འཛིང་ཆྟེ་བའི་སྨན་སོར་རིག་པའི་ཁྱད་ཆོས། 
 

འབྱུང་འགྱུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ིའཆར་སྣང་།  Five - Fifty Forum 

དཔྱད་གཞིབ་པ་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགིན། 
Penalist Speaker Dr Tsewang Tamdin, Men-Tsee-Khang.Sowa-Rigpa. 

༢། ཟུང་འབྟེལ་ཐགོ་འཕོད་བསྟེན་གནས་བབས་བཟང་དུ་གཏངོ་ཐབས། 
   

 ཀ། ཆྟེས་མཐངོ་དགསོ་པ། 
   
 ཁ། ནད་གཞ་ིསནོ་འགགོ 
  ༡། གསོ་བ་རིག་པ།  ༢། སྐར་རིས་རིགཔ།   ༣། ནང་ཆོས་བཅས་ཀི་ཐབས་ལམ་དགོས། 
 ག། ནད་ངསོ་འཛནི་བརྟག་ཐབས། 
  ཕན་ཚུན་ལམ་སོན་ཡག་པོ་གནང་དགོས། 
 ང། ནད་གཞ་ིབཅསོ་ཐབས་དང་བཅསོ་རྒྱུར། 
  འབྟེལ་ལམ་བཟང་པོའི་ཐོག་ནས་ཟུང་འབྟེལ་གནང་དགོས་པ་མང་། 

 Integrating for the healthier community 

ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ།   Thank You 

འབྱུང་འགྱུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ིའཆར་སྣང་།  Five - Fifty Forum 
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Alternative	Service	Delivery	Model	&	Preventive	
Health	

Dr.	Lobsang	Tsering	(MBBS,	MPH,	PGDBDM)	

Declaration	of	Conflict	of	Interest	
	

1.  Currently	staff	of	DoHe-CTA	
2.  Personal	Opinion	

Declaration	of	Conflict	of	Interest	
	

1.  Currently	staff	of	DoHe-CTA	
2.  Personal	Opinion	

Health	Facilities	under	DoHe/TVHA	(DoHe	Established	in	1981)	
Health	System:	Comprehensive	Horizontal	Primary	Care	services	
both	at	facility	and	household	level	(outreach)	with	community	
based	social	support	mechanism	for	OOP	through	TMS	for	
secondary	and	tertiary	care	services	
Primary	Care	hospitals	(Category	A)	
Delek-Dharamsala	(autonomous),	Byllakuppe,	Mundgod,	
Hunsur,	Kollegal,	Dekyiling-UK,	Menlha-Odisha,	Mainpath-
Chattisgarh,	Bir-HP	
A	MBBS	resident	doctor	and	support	staff	–	basic	lab		and	X-ray	
X-pert/CBNAAT		facility	at	Dharamsala,	Mundgod,	Byllakupee	&	
Dekyiling		
	PHCs	(Category	B)	
Delhi,	Bandhara-Maharastra,	Mio-AP,	Leh-Ladakh	
Visiting	doctor,	Nurses/CHWs		
Clinics/Health	Posts	(Category	C1	&	C2)	
Nurse/CHW	
Difficult	&	Hard-To-Reach	Area	
Desert	Region	of	Ladakh	(nomadic	lifestyle)	
Arunachal	Pradesh	(North-East)	
Remote	region	of	Nepal	

Tibetan	Medicare	System	(TMS)		

TMS	Program	
•  A	non-profit	community	based	social	

support	system	through	contributions/
cost	sharing	by	the	members	provide	a	
mechanism	for	pooling	of	health	risk	that	
address	the	financial	needs	of	hospital	
admission	in	referral	hospitals	(Secondary	
and	Tertiary	Care).	

•  Reduce	out-of-pocket	expenses	and	thus	
minimise	the	burden	of	catastrophic	out-
of-pocket	expenses	

	
	
	
	

	

TMS	Program	–	Towards	Sustainability	
S.	
No	 Particulars	

Year	
2015	 2016	 2017	 2018	

1	

Total	number	of	beneficiaries	
(household	and	individual)		 19641	 24061	 24155	 24321	

2	

Total	premium	amount	collected*	(INR) 
Total	premium	amount	collected	#	
(INR)	
	

16447895 
8933715	

	

20427365 
12198494	

	

20132916 
13346424	

	

22166802 
15553050 

	
	
3 
	

Total	claims	paid	(INR)	 19319885 
	

18717465 
	

19742100 
	

- 
	

4	
	

Claim	to	Premium	Ratio* 
Claim	to	Premium	Ratio*	

	
1.17 
2.16 

	

0.92 
1.53 

	

0.93 
1.48 

	
- 
	

5	
Total	number	of	claims	received		

1401 
	

1630 
	

2020 
	

- 
	

6	
Total	number	of	claims	paid	

1401 
	

1630 
	

1970 
	

- 
	

Sustainability?		 Good	Chance	

Challenge	 Average claim amount that would eliminate catastrophic OOP 
*	Include	subsidy		contribution	by	USAID	#	Subsidy	component	removed	



96
 

FIVE-FIFTY FORUM: TOWARDS A RESILIENT TIBETAN COMMUNITY. FINAL REPORT

CCOCC	Monthly	Activity	Report	Sheet	(Template)	
Settlement:	_______________________	Reporting	Month:	______________	Date	Report	Submitted	______________	

Activity/Program	 		
Remark/Challenges/Success	Story	Next	Month	Plan	(Y/N)	 	 Number	of	Household	Covered	 Community	Participation	in	Planning	/	

Implementation	(Y/N)	
	 

Current	Month	Activity	Summary	Sheet	
		

CCOCC	TB 
	(Y/N	)	&	(n)	

DOT	 Reminder	 Follow	Up	 SBCC	 Presumptive TB 
Detection 

Contact	
Tracing	

Intensified	Case	
Finding	

Other 
(Specify)	

	 

M F M F M F M F M F M	 F M F M F 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

CCOCC	MCH		
(Y/N	)	(n)	

Vaccination	
Reminder	

SBCC	 Antenatal	FU	/	
Reminder	

Postnatal	
FU	

Child	Feeding	
Advice	

Other	 
(Specify)	

Other 
	(Specify)	

M F M F M F	 M	 F M	 F	 M F M F 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

CCOCC	SBCC	
(Y/N)		(n)	

Topic	Covered	 Method	 Tools Used Population	covered	
		 Small	group	 Individual	 Other	

(specify)	
Tablet	 PICO	 Flip	Chart	 Other	

(specify)	
Male	 Female	

	 	 	 	 	 	 	 
CCOCC	HIS		
(Y/N)	(n)	

Case	Detection	 Death	Record	 Birth	/	Immunization		 Antenatal	 Postnatal	 Other	(specify)	

This	data	will	be	available	in	DHIS	Admin	at	Dharamsala	by	HIS	Project	Officer.	Do	not	fill.	
CCOCC	NCD 
	(Y/N)	(n)	

Screening	 FU	 SBCC	 POCT	 Other	(specify)	 Other	(specify)	
HT DM M F M F M F M F M	 F	

M F M F 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 

CCOCC	HIV/Drug	
Use		

(Y/N)	(n)	

HIV	Support	 SBCC HIV Detox / Rehab 
Support 

SBCC Substance 
Abuse 

Awareness	 Other	 
(Specify)	

M F	 M F M	 F	 M	 F	 M	 F	 M F 
	 		 		 		 	 

CCOCC	Mental	
Health		(Y/N)	(n)	

Case	Detection	 Support	 Awareness	 Other	(specify)	
M F M F M F M F 
	 	 	 	 	 	 	 	 

Other	
(Specify)	

		

	 	 	 	 
M	 	F	 	M	 	F	 	M	 	F	 	M	 	F	

	 	 	 	 	 	 	 	 

Health	System:	Comprehensive	Horizontal	Primary	Health	Care	System	
(Comprehensive	Community	Outreach	&	Coordinated	Care	Program	–	CCOCC	Program)	

CCOCC	Program	&	Its	Components	

•  An	interface/activities	which	takes	some	basic	health	services	and	all	
the	DoHe-CTA	programs	to	the	household	level	

•  All	nurses/CHWs	are	the	workforce	of	CCOCC	
•  Point	Of	Care	Testing	(POCT)	&		Non	Communicable	Diseases	(NCDs)	
•  Designed	to	cover	the	whole	settlement	at-least	once	a	month	
•  May	address	access	to	care	and	equity	to	certain	extent	
•  Should	help	the	local	health	workforce	understand	the	community	

better	
•  If	successful,	should	help	in	rapid	improvement	of	health	indicators.		
•  It	should	also	help	rapidly	improve	community	perception	of	us	and	our	

services	

•  Job	Description	
•  	Basic	services:	Dressing,	BP	measurement,	IM	injections,	First-aids,	

counselling	
•  Program	Activities	
i.  RMNCH	–	Immunization	&	antenatal	counselling	&	follow-up		
ii.  TB	–	Community	DOT	etc.	
iii.  SBCC	–	Counselling/small	group	information	sharing	&	discussion	
iv.  DoH-HIS	(Community	Data	collection)-	morbidity/mortality,	vital	

events	
v.  TMS	–	Claim	follow-up	etc.	

•  Sustainable?	YES.		All	nursing	and	CHWs	are	CCOCC	staff	and	we	
estimate	that	all	staff	will	take	about	2	–	3	years	to	make	CCOCC	“New	
Routine/Normal”	activities.	

•  POCT	Kits:		Major	advances	in	the	future.	Exciting	innovations	
•  Major	emphasis	on	SBCC	component	at	the	household	level	
•  Target	population:	Older	age	including	pre	1959	/	Young	educated	

outstation/captive	audience	in	schools	and	monasteries	
•  Champions	/	Survivors	
•  Research		
•  Professionals/expert	help	in	content	development	&	communication	

strategy	

POCT	Kit	
i.  Digital	B	P	instrument	
ii.  Weighing	Machines	
iii.  Glucometer	
iv.  Urine	Test	
v.  Blood	Grouping	
vi.  Pregnancy	Test	
vii.  Blood	Haemoglobin	

Health	System:	Comprehensive	Horizontal	Primary	Health	Care	System	
(Comprehensive	Community	Outreach	&	Coordinated	Care	Program	–	CCOCC	Program)	

CCOCC	Program	&	Its	Components	

•  An	interface/activities	which	takes	some	basic	health	services	and	all	
the	DoHe-CTA	programs	to	the	household	level	

•  All	nurses/CHWs	are	the	workforce	of	CCOCC	
•  Point	Of	Care	Testing	(POCT)	&		Non	Communicable	Diseases	(NCDs)	
•  Designed	to	cover	the	whole	settlement	at-least	once	a	month	
•  May	address	access	to	care	and	equity	to	certain	extent	
•  Should	help	the	local	health	workforce	understand	the	community	

better	
•  If	successful,	should	help	in	rapid	improvement	of	health	indicators.		
•  It	should	also	help	rapidly	improve	community	perception	of	us	and	our	

services	

•  Job	Description	
•  	Basic	services:	Dressing,	BP	measurement,	IM	injections,	First-aids,	

counselling	
•  Program	Activities	
i.  RMNCH	–	Immunization	&	antenatal	counselling	&	follow-up		
ii.  TB	–	Community	DOT	etc.	
iii.  SBCC	–	Counselling/small	group	information	sharing	&	discussion	
iv.  DoH-HIS	(Community	Data	collection)-	morbidity/mortality,	vital	

events	
v.  TMS	–	Claim	follow-up	etc.	

•  Sustainable?	YES.		All	nursing	and	CHWs	are	CCOCC	staff	and	we	
estimate	that	all	staff	will	take	about	2	–	3	years	to	make	CCOCC	“New	
Routine/Normal”	activities.	

•  POCT	Kits:		Major	advances	in	the	future.	Exciting	innovations	
•  Major	emphasis	on	SBCC	component	at	the	household	level	
•  Target	population:	Older	age	including	pre	1959	/	Young	educated	

outstation/captive	audience	in	schools	and	monasteries	
•  Champions	/	Survivors	
•  Research		
•  Professionals/expert	help	in	content	development	&	communication	

strategy	

POCT	Kit	
i.  Digital	B	P	instrument	
ii.  Weighing	Machines	
iii.  Glucometer	
iv.  Urine	Test	
v.  Blood	Grouping	
vi.  Pregnancy	Test	
vii.  Blood	Haemoglobin	
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Schematic	Architecture	of	New	Integrated	DoHe-HIS	
OPEN-MRS	

DHIS2	 TB	Data 

Registration	

OPD 

IPD 

CCOCC Lab/X-ray Pharmacy	

Billing 

Hospitals	

“Admin” 

Birth	/	
Death 

Antenatal	/	Delivery	/	Postnatal 

	Complications 

	Indicators 

	Dashboard 

Data	
Compilation	/	
Reports 

PHC	/	Health	Post 

Centralised	Server	
(Web	Based) 

Local	Server	(LAN)	

	Immunization 

Desktop/Tablet	(Android) 

Desktop/Tablet	(Android) 

EPI	INFO	7 

DHIS2	 EPI	INFO	7 

Statistical	Software	
(STATA) 

PLUS:	Non-routine/other	routine	data	e.g.	report/records,	survey	and	other	research	data,	health	related	
data	from		other	departments/sources,	TMS	claim	data	etc.	

	
Other	Important	Programs	of	DoHe-CTA	

	

	
•  HIV/AIDS	&	Substance	Abuse	

•  Mental	Health	

•  RMNCH+A	

•  TB		
•  Hepatitis	B	

•  Water	&	Sanitation	(WASH)	
•  Support	for	BPL	

	

Business	Model	
For	Profit	 Not	for	Profit	(No	Profit-No	Loss)	 Subsidised		 Fully	subsidised 

Health	System	Model	
Primary Secondary Tertiary 

Organization/Health	Program	Model	
Selective	or	Comprehensive	 Vertical	or	Horizontal	
What	is	the	health	service	delivery	
model	of	DoH-CTA?	

Comprehensive	Horizontal	Primary	Care	services	both	at	facility	and	household	level	(outreach)	with	community	
based	social	support	mechanism	for	OOP	through	TMS	for	secondary	and	tertiary	care	services 

Sustainability	
Infrastructure Human	resources Technical Financial 
Is	there	a	need	to	reinvent	the	wheel	by	CTA?		 NO 

Can	we	(CTA)	improve,	expand	and	innovate	in	the	next	10	years	?		 YES 

Programs/Services	Fully	Subsidized 
Cover	key	public	health	programs	and	
vulnerable	groups 
	
1.	No	risk	from	unaffordable	out-of-pocket	
payments.	2.	Coverage	with	good	health	
services	–	from	health	promotion	to	
prevention,	treatment,	rehabilitation	and.	3.	
universality	–	coverage	should	be	for	everyone	
	

1.	TB:	Prevention	&	Treatment	
2.	Hepatitis	B:	Prevention	&	Treatment	
3.	Basic	MCH	Services:	Under-5	Immunization	&	Safe-
motherhood	Services 
4.	HIV:		Prevention	&	Treatment	
5.	Substance/Drug	Abuse:	Prevention	&	Treatment	
6.	Mental	Health:	Prevention	&	Treatment	
7.	People	Below	Poverty	Line	(BPL):	Prevention	&	
Treatment 
8.	Senior	Citizen:	Health	&	Social	Security 

Infrastructure 
	
Human	Resources	&	skill	development 
Financial 
Technology 

1.	Secondary	care	services	in	some	of	Category	A	facilities 
2.	Accreditations	of	the	hospitals 
1.	Online	certification	/	CMEs	for	in-service	doctors 
2.	Accredited	in-service	training	for	qualified	nurses	e.g.	RMNCH+A 
1.	Corpus	/	Reserve	Fund	 
1.	Adoption	of	IT	and	ICT	based	technologies	including	telemedicine's	and	POCT 
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Target	
	

By	2025/2030,	all	settlements	will	have	access	to	at-least	a	MBBS	physician	through	the	DOHe-CTA	facility 
	

Can	Telemedicine	achieve	this?	

Three	Dimensions	of	Universal	Core	Minimum	Health	Coverage	

Population 

Extend	to	Non-Covered		

Services 

Include	Other	Services 

To
ta

l	C
os

t	

Reduce	Cost	Sharing	&	Other	Fees		

Adapted	from	Global	health	sector	strategy	on	viral	hepatitis		2016–2021:	towards	ending	viral	hepatitis,	WHO	2016	

Current	
Coverage	

Telemedicine	
Telemedicine	as	an	add-on	revenue	generation	model	and	also	improve	access	to	quality	services 

A	strategic	add-on	in	the	existing	operational	paradigm	
1	 Areas	Where	Telemedicine	is	Feasible?	

All	settlements	except	Jangthng	area	of	Ladakh	(?	remote	areas	of	Nepal)	

2	 Telemedicine	Models	
Government/Universities/NGOs	 Corporate		 DoHe-Telerad	 Sky		 Others	

3	 Limitations	and	Challenges	of	Telemedicine	
i.  Sustainability	
ii.  Local	knowledge	for	the	provider	
iii.  Infrastructure	(internet,	electricity	etc.)	
iv.  Confidence	&	trust,		
v.  Malpractice	issues	
vi.  Legal	issues	
vii.  In-person	interaction	
viii.  Requires	additional	training	
ix.  Reduce	care	continuity	
x.  Licensing	issues	
xi.  Technological	snags	
xii.  Privacy	and	safety	issues	
xiii.  Equity	and	access	issues	(for	profit	model)	

4	 Business	Model	
Can	For-Profit	Model	Work?	 YES	(PPP	profit	sharing	revenue	model)	

5	 Who	are	the	competitors	at	the	local	level?	
		 Quacks	 MBBS	doctors	(irrational	treatment)	
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Case	Study:	Corporate	Business	Model	/	Corporate	Social	Responsibility	Project	
Apollo	Tele	Health	Service	(ATHS)	

“Established	initially	as	a	proof	of	concept,	technology	enabled	service	delivery	model,	it	is	now	a	time	tested	programme.	The	programme	has	been	
rendering	remote	health	care	services,	since	2	years	and	is	being	implemented	by	Apollo	Tele	Health	Services	(ATHS)”	

“supported	by	online,	real	time,	and	remote	peripheral	diagnostics.	This	programme	links	Emergency	&	Specialty	experts	from	Apollo	hospitals	with	the	
Regional	hospital	in	Keylong	and	Community	Health	Centres	in	Kaza	using	dedicated	satellite	bandwidth	connectivity.	Preventive	health	care	services	
like	tele-cervical	cancer	screening	under	the	supervision	of	obstetrician	and	gynecologist	from	Apollo	Hospitals	are	also	being	provided”	

	
	
	
	
	
	
	
	

Case	Study	(Sky	Franchise	Model	)	
World	Health	Partner	

Models: 
1.  Proof	–Of--Concept	
2.  Network	of	entrepreneurs	 
3.  Network	of	nurse	managed	tele-linked	clinics	 
4.  Hybrid	to	optimise	resources	(Project	Matrika	in	UP	using	ASHA)	
5.  Output	Based	Aid	(OBA)	from	government	 
6.  Intermediary	agency	to	bridge	government	&	private	sector	(PATNA	project)	 
7.  Pathway	for	government	to	leverage	private	resources	for	TB	treatment		(THALI	

Project	in	WB)	
Technology:	Althea	System:	A	specially	developed	application	is	loaded	on	a	laptop	or	
tablet,	and	is	used	as	a	platform	to	integrate	commonly	available,	medically	certified	
diagnostic	devices	
Evaluation:		Manoj	Mohanan	et	al,		Social	franchising	and	quality	of	care	in	Bihar,	India,	Bull	World	
Health	Organ	2017;95:343–352E|	doi:	http://dx.doi.org/10.2471/BLT.16.179556	
“We	did	not	find	evidence	that	the	World	Health	Partners’	Sky	Program	improved	the	quality	of	care	
for	childhood	diarrhea	or	pneumonia	in	Bihar..	This	failure	could	be	attributed	to	the	weak	design	and	
implementation	of	the	program”.	 

	 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Case	Study	(Nurse	Managed	Tele-Linked	Model)	
DoHe-CTA	–	Telerad	Pilot	Project	(Mainpath	Settlement)	

	“Patients	go	to	a	telemedicine	kiosk	where	a	trained	nurse	equipped	with	a	digital	
thermometer,	blood	pressure	cuff,	stethoscope	and	ECG	machine	will	collect	vital	
information	from	them.	These	vitals	are	viewed	real-time	by	specialist	doctors	at	
Telerad	center	at	Whitefield	in	Bangalore.		Prescriptions	will	be	electronically	
transferred	to	the	nurse	who	in	turn	will	print	them	out	for	the	patient”	(Times	of	India,	
Business	May	8th	2013)	
	 

		
	
	
	 
	 
	 
	 

DoHe-CTA	–	Terad	Pilot	Project	(Mainpath	Settlement)	

Cisco	VT	Camera	by	Logitech	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Remote	Medical	Diagnostic	Unit	

	

BP	Cuff	Set	
	

ECG	Probe	Cable	 Stethoscope	Probe	
	

Temperature	Probe	
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Three	Tier	Health	Service	Delivery	Model	for	Ladakh	Jangthng	Region	
Migratory	Route	of	Chumur	Nomads 

Chumur	 Tsakshang	 Rachung	 Tatsang	/Tsakshang/Baldo 
(Dec-Apr) (May-Jul) (Jul-Sep) (Sep-Dec) 
Sumdo	and	other	nomadic	settlements 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A. Sumdo Mobile Outreach Service (Middle Tier or 
Tier 2): 
1.  Immunisation focused 
2.  Can provide all the services enumerated under the 

CCOCC job description 
3.  Feasible to get all the heath data outlined under the 

core minimum indicators  
B. Community Health Supporters / Volunteer (Tier 1) 
Train in inter-sectoral skill (education, health and home 
department) and  perform multitasking 
1.  Teach age 3 – 6 children in the community 
2.  Care for livestock 
3.  First Aid and preventive health 
C. Resident doctor based at Sumdo with support staff 
(Tier 3) 
1.  Every 2 – 3 months mobile tour 
2.  Equipped with basic laboratory and pharmacy  
3.  POCT 
Financial Model: 
1, Tier 1: Fully supported by community  or cost sharing  
2. Tier 2: Fully funded by CTA or donor 
3. Tier 3: User fee 
Challenge 
1.  Human resources 
2.  Infrastructure (Road,  electricity and telephone/

internet) 
3.  Local youth not willing to adopt the nomadic lifestyle 
 

Migratory	Route	of	Chumur	Nomads	
Sumdo		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nomads	of	Chumur	near	Tsokar	area 
	
	
	
	
	

Way	from	Tsokar	to	Sumdo	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sumdo	
	

Monthly	Mobile	Tour	to	Jangthang	Area	of	Ladakh	(Tier	Two	Sevice)	
Providing	Immunization	Services			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Environmentally - very challenging and DoHe-CTA staff are working 
under a more challenging environment.	
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Migratory	Route	of	Chumur	Nomads	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

1.  Valuation of livestock in money terms some of us will be poorer 
as compared to some of them.  

2.  As number of households decline, economy of scale.  
	

•  Youths not taking up this profession : ?Low esteem. ?Primitive.	

RMNCH+A	Program	(Core	Minimum	Indicators	&	Target)	
Under	–	5	Children	Vaccination	

Indicators	 Targets	
Vaccination	BCG	coverage	
rate		

95%	by	2020	

Vaccination	3	doses	of	DPT/
OPV	coverage	rate	

95%	by	2020	

Vaccination	Measles	
coverage	rate	

95%	by	2020	

Vaccination	At-birth	
Hepatitis	B	coverage	rate	

95%	by	2020	

Vaccination	3	doses	of	HBV	
coverage	rate	

95%	by	2020	

Vaccination	MMR	coverage	
rate	

95%	by	2020	

Vaccination	3	doses	of	Hib	
coverage	rate		

95%	by	2020	

Immunization	drop-out	rate	 5%	by	2020	

Safe	Motherhood	(Core	Minimum	Indicators)	
Antenatal	(DHIS2)	
1.  Percentage	of	1st	Trimester	registration	(100%	by	2020)	
2.  Percentage	of	pregnant	women	who	received	4	ANC	or	more	(100%	by	

2020)	
3.  Percentage	of	pregnant	women	who	received	at-least	100	IFA	(100%	by	

2020)	
4.  Percentage	of	pregnant	women	receiving	TT2	or	Booster	to	total	ANC	

registration	(100%	by	2020)	
Delivery	(DHIS2)	
1.  Percentage	of	infants	with	low	birth	weight	(<10%		by	2020)	
2.  Stillbirth	Rate		
3.  C-Section	Rate		
4.  Percentage	of	births	attended	by	skilled	health	workers	(100%	by	2020)	
5.  Percentage	of	institutional	deliveries	(100%	by	2020)	
Postnatal	(DHIS2)	
1.  Percentage	of	women	who	received	postnatal	care	within	48	hours	of	

delivery	(100%	by	2020)	
2.  Percentage	of	women	who	received	3	or	more	postnatal	care		
Newborn	and	Infant	Care	(Survey)	
1.  Percentage	of	newborns	breastfed	within	1	hours	of	birth	(100%	by	2020)	
2.  Exclusive	breast	feeding	for	6	months	among	6-9	months	children	(100%	

by	2020)	
 

	
	

Mortality	and	Morbidity	(Core	Minimum	Indicators)	

1.  Crude	and	Cause	Specific	Death	Rate	 
2.  MMR 
3.  Morbidity	

END	TB	STRATEGY 
VISION A	WORLD	FREE	OF	TB	-	Zero	deaths,	disease	and	

suffering	due	to	TB 

GOAL END	THE	GLOBAL	TB	EPIDEMIC 
INDICATORS Milestones Target 

2020 2025 2025	 
India	

2030 2035 

1.	Reduction	in	Number	of	TB	
Deaths	Compared	with	2015	(%) 

35% 75% 90%	 90% 95% 

2.	Reduction	in	TB	Incidence	Rate	
Compared	with	2015	(%)	

20% 
(<85)	

50% 
(<55)	

80% 
<40	

80% 
(<20)	

90% 
(<10)	

3.	TB	Affected	Family	Facing	
Catastrophic	Cost	Due	to	TB	(%) 

0 0 0	 0 0 

End	TB	Campaign	and	Where	Do	We	Stand	Currently?	
Current	Position	

A.	TB	Incidence	Rate:		
1994	–	1996	(Bhatia	et	al	Study)	1000/100,000	
2012	–	2016	(7	hospital	Surveillance)	500/100,000	
About	50%	decline	over	20	years	(1994	–	2014)	
About	31%	decline	over	5	years	(2012	–	2017)	
[{(434	–	300)/434}*100]	about	6%	per	year.	
	
B.	ACF	Yield	in	Schools	(Prevalence):		
2013-2014:	150/100000	(642.69/100000)	
2014-2015:	91.91/100000	(749/100000)	
2015-2016:	262/100,000	(752/100,000)	
2016-2017:	316.67/100000	(868.65/10000)	
	
	
	

TB	Cases	by	Occupation	(Data	from	Seven	Hospitals	2012	–	2017)	

Main	Occupation	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 Total	

Student	 163	 144	 136	 157	 170	 153	 923		
Column	%	 37.56	 36.46	 40.36	 43.61	 48.99	 51.00	 42.48		

MDR/XDR	 44	 31	 22	 49	 28	 11	 184 	
Column	%	 10.14	 7.85	 6.53	 13.61	 8.07	 3.33	 8.47 	

Total	 434	 395	 337	 360	 347	 300	 2,173		

We	must	address	the	social	
determinants	of	TB	also	and	schools	

and	monasteries	have	a	big	role	
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Hepatitis	B	Program	

WHO	Classification	

•  DoH/JHU	Study	at	Bylakuppe	2014	
(n=2769):	8.9%	

•  Antenatal	Screening	2009	–	2014		
							(n=1111)	:	8.8%	
•  TB	patient	taking	treatment	under	

DoH-CTA	Program	2012	–	2107	
(n=2145)	:	7.51%	

•  School	population	2014	–	2017	
(n=14883):	3.7%		

Chronic	Hepatitis	B	Prevalence	in	
Tibetan	Community	in	India	 

The	endemic	area	of	Hepatitis	B	is	
categorized	by	the	prevalence	of	HBsAg	in	
the	general	population	 
1.  Low	endemic	area:	 

	HBsAg	prevalence	of	<2	
2.				Intermediate	endemic	area:	 

	HBsAg	prevalence	of	2	–	8%	
3.				High	endemic	area:	 

	HBsAg	prevalence	of	>=8%	 
	

Catch-Up	Immunization	Project	for	Schools	
(2014	–	2017)	

Age	 Hepatitis	B	Status	

Negative	 Positive	 Total	

5-10	Years		
	

Row	
Col	

2,461	 37	 2,498		

98.52%	 1.48%	 100.00%		

24.86%	 11.08%	 24.41%		

10-15	Years	
	

Row	
Col	

4,310	 136	 4,446		

96.94%	 3.06%	 100.00%		

43.54%	 40.72%	 43.45%		

15-20	
	

Row	
Col	

3,127	 161	 3,288		

95.10%	 4.90%	 100.00%		

31.59%	 48.20%	 32.13%		

Total 
	

 P-value < 0.001	

9,898	 334	 10,232		

96.74%	 3.26%	 100.00		

Vision	
A	world	where	viral	hepatitis	transmission	is	halted	and	everyone	living		with	viral	hepatitis	has	access	to	safe,	affordable	and	effective	prevention,	care	and	

treatment	services 
Goal	

Eliminate	viral	hepatitis	as	a	major	public	health	threat	by	2030.	
Indicators	and	Target	

S	No Indicator Baseline 2025 2030 
A Impact	Indicators	

1 Incidence	of	chronic	HBV	and	HCV	infections 	 30%	Reduction	 90%	Reduction	

2 Mortality	from	chronic	HBV	and	HCV	infections 	 10%		Reduction	 65%	Reduction	
B Prevention	
1 Three-dose	hepatitis	B	vaccine	for	infants	(coverage	%) 80	-	85% 90% 95% 
2 Prevention	of	mother-to-child	transmission	of	HBV:	hepatitis	B	birth-dose	vaccination	or	other	

approaches	(coverage	%) 
45	–	50% 90% 95% 

3 Blood	and	injection	safety	(coverage	%) 	 95% 100% 
4 Harm	reduction	[PWID]) 	 	 	 
5 SBCC	(household/individual) 	 95%	 95% 
C Treatment	
1 Diagnosis	of	HBV	and	HCV	(coverage	%)	 	 30% 90%	eligible 
2 Treatment	of	HBV	and	HCV	(coverage	%) 	 	 80%	eligible 

Implementation	Framework	
Information	/	Data Intervention	 Equity	 Sustainability	 Innovation	

Scale-Up	Access	to	Antiviral	Medicines	For	Chronic	Hepatitis	B	Infection 
Scaling	up	access	to	antiviral	medicines	can	no	longer	be	refused	for	reasons	of	high	cost,	or	on	the	grounds	of	inequality,	lack	of	infrastructure	including	human	
skill	at	grass-root	level,	risk	of	viral	resistance	or	alternative	priorities.	Access	to	medicines	seems	to	be	an	appropriate,	and	cost-effective	investment	choice	for	
public	health	intervention	even	in	developing	countries.	

Hepatitis	B	Vaccination	Status	of	Children	Born	2014	–	2016	
(Preliminary	Household	Based	Data	from	20	Settlements)	

At-birth	Hepatitis	B	Vaccination	Status	

Hepatitis	B	
Vaccination	Given	
(Days	after	birth)	

Birth	Year	

2014	 2015	 2016	 Total	

HBV	Day	7	-	42		 24	 7	 6	 37		
6.11%	 2.29%	 1.95%	 3.68%		

HBV	at	Birth		
(Day	0	–	1)	

158	 171	 156	 485		
40.20%	 55.88%	 50.81%	 48.21%		

HBV	Day	2	-	6	 32	 29	 29	 90		
8.14%	 9.48%	 9.45%	 8.95%		

Missing/Not	Given	 179	 99	 116	 394		
45.55%	 32.35%	 37.79%	 39.17%		

Total	 393	 306	 307	 1,006		

Hepatitis	B	Vaccination	Status 
		

HBV	Status 
(3	or	More	

Doses)	

Birth	Year	

2014	 2015	 2016	 Total	

NO	 63	 45	 79	 187		

16.03%	 14.71%	 25.73%	 18.59%		

YES	 330	 261	 228	 819		

83.97%	 85.29%	 74.27%	 81.41%	

Total	 393	 306	 307	 1,006		

1.  May	need	to	do	a	KAP	+	barrier/bottle-necks	with	regard	to	at-birth	Hepatitis	Vaccination	(Qualitative/Quantitative	survey)	
2.  Assess	the	current	Hepatitis	C	situation	in	our	community.	Prevalence	Survey	for	Hepatitis	C	
3.  Develop	SOP	for	continuum	of	care		of	Chronic	Hepatitis	B	Infection	(Diagnosis-Treatment-FU)	
4.  Update	data.	Evaluate	and	conduct	research.	Revise	strategy	
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Non-Communicable	Diseases	(NCDs)	

Short	Term	Objectives	&	Target	 Intermediate	&	Long	Term	Objective	

1.  Estimate	 the	community	prevalence	of	Hypertension	&	Diabetes	by	
end	of	2020	

2.  Identify	all	the	adults	who	are	Hypertensive	or	Diabetic	by	2020			

3.  By	2020,	reduce	by	50%	all	cases	of	known	Hypertensive	or	Diabetic	
who	require	medication	and	currently	not	taking	medicines	

4.  By	 2020,	 reduce	 by	 50%	 all	 cases	 of	 known	 uncontrolled	
Hypertensive	or	Diabetic	under	control	with	proper	medication		

5.  By	2019,	develop	a	Hypertensive	and	Diabetic	risk	reduction	strategy	
and	campaign	appropriate	for	the	community	looking	the	evidences	
available.	

6.  Vaccinate	against	vaccine	preventable	cancers	

7.  Integrate	NCD	data	into	routine	HIS	(facility	based	and	CCOCC)	

Reverse	the	increasing	trend	(expected)	in	the	prevalence	of	NCDs	
including	Hypertension	and	Diabetes.		
	
1.  Get	relevant	information/data	and	do	modelling,	forecasting/

prediction	and	develop	long-term	strategy	and	intervention	plan	
	

2.  Seek	support	&	collaborate	with	research	institutions	/	universities.	
	

3.  Conduct	primary	research	to	determine	the	risk	factors	related	to	
stomach	cancer	in	the	Tibetan	community	

	

•  Infrastructures	for	prevention	&	behaviour	changes	e.g.	playgrounds,	open	gyms	are	being	put	in	place.	
•  Involve	community	in	planning	and	decision	making	
•  Ongoing	OR	in	Hypertension	and	Diabetes		

	
Other	Important	Programs	of	DoHe-CTA	

	

	
•  HIV/AIDS	&	Substance	Abuse	

•  Mental	Health	

•  Water	&	Sanitation	(WASH)	
•  Support	for	BPL	
	

	
Integration-Coordination	between	Allopathic	&	Sowa	Rigpa	Medicine	

SWASTH	Foundation	Model	of	Service	Delivery	 Areas	of	Collaboration	in	Preventive	Health	

•  Joint	SBCC	
•  Research	
•  Database	&	Health	Information	System	
•  Knowledge	Sharing	&	CME	between	doctors	of	two	systems	
•  Meditations	and	yoga	
	
	
	

	

Thank	You	
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Five-Fifty Forum: 
 

Toward a Resilient Tibetan Community 

Economic Development Theme 

 

September 13-16, 2018 

 

Dharamsala 

Economic Development Theme 

•  “Economic Development” Theme explores challenges and opportunities 
around refugee community economy, including: 

•  Providing employment. 

•  Generating income. 

•  Providing investment opportunities. 

•  Assuring financial health and sustainability of the community as whole and of 
individuals and families within the community. 

•  Reducing migration and improving prospects for preserving Tibetan Culture and 
national identity by creating more interesting, challenging, and stimulating living 
and working environments for Tibetan Youth and their families.  

2 

Tibetan Refugee Community Context 

•  More than 110,000 refugees living in India in 39 settlements. 

•  Largest concentration of Tibetan people outside of Tibet. 

•  Settlements seek to provide shelter and livelihood for residents while also 
preserving Tibetan Culture and national identity. 

•  Recent trends are that more and more residents (particularly the young and 
educated) are moving to urban areas or migrating abroad. 

•  More and more Tibetans moving abroad since late 1990s. 

•  Diaspora now includes more than 30 countries. 

•  CTA believes that there will be as many Tibetans living overseas as living in the 
refugee settlements within the foreseeable future. 

 

3 

Tibetan Refugee Economy:   
Employment and Income Generation 

•  Most refugee settlements organized around agriculture. 

•  12 largest settlements have more than 17,000 acres of land. 

•  Agriculture (46%) and sweater selling (49%) two most common livelihoods. 

•  But agriculture generates only about 8% of income while sweater selling and 
small business generates about 41%. 

•  Workforce participation is about about 48% for men and 47% for women. 

•  Unemployment rate for youth is particularly high with estimates as high as 70%. 

•  About 8% of workforce engages in agriculture, 16% in sweater selling, less than 
10% in small business, and 25% have salaried positions (including with CTA). 

 

4 

THEME IV: ECONOMIC DEVELOPMENT OF TIBETAN COMMUNITY
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THEME IV: ECONOMIC DEVELOPMENT OF TIBETAN COMMUNITY
Employment and Income Generation(Cont’d) 

•  About 40% of youth pursue higher education but a majority drop out each 
year. 

•  Successful graduates generally finding work in urban areas or seeking to migrate 
abroad. 

•  Most Tibetans in urban areas employed in service industries although many youth 
are working in professional environments or seeking to establish businesses. 

•  Students who drop-out have limited employment and job prospects. 

•  Poverty levels in the community remain high at about 25-30% of refugee 
population. 

 

5 

Tibetan Refugee Economy: 
Financial Services and Remittances 

•  Refugee community has significant demand for financial services. 

•  Community holds about USD 80 million in household savings. 

•  Demand for credit may be near USD 100 million. 

•  Annual remittance flows from Tibetans living abroad amounts to more than USD 
10 million. 

•  Utilization of financial products and services such as business insurance, asset 
insurance, life insurance, and financial planning is low even though these 
products can help to manage economic risks. 

6 

Challenges and Opportunities: Migration and 
Youth-Related Issues 

•  Addressing Migration and Youth-Related Issues 

•  As many as 30% of the refugee population in India expresses an intention to 
migrate. 

•  About 70% of these people intend to leave the country, often to reunite with 
family members and friends living abroad. 

•  Trend is increasing as younger generation is increasingly well educated and 
seeks gainful employment in accordance with their education levels. 

•  Also, “urban lifestyle” is highly valued and Youth perceive “greater dignity of 
labor attached to all types of work abroad.” 

•  To counteract “pull” of emigration and to maintain “critical mass” for the 
community in exile,  CTA will need to develop cohesive strategy for skill 
development, entrepreneurship, and providing more attractive  lifestyles for 
Tibetan Youth. 

 

7 

Migration and Youth (Cont’d) 

•  Skills and aspirations of Youth must be aligned. 

•  Strategy should be market-led and diversified to develop new avenues for 
employment, income-generation, and business creation and ownership for 
Youth. 

•  Vocational education and training must be mainstreamed to assist Youth who 
drop out of school at an early stage. 

•  Career development services, market-linkages, and financial support should be 
available as Youth seek to use their education and skills in the settlements and in 
the cities to which they migrate. 

8 
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Challenges and Opportunities: Strengthening the 
Agricultural Settlements 

•  Strengthening the Agricultural Settlements 

•  Challenge is to fully optimize and realize potential of agricultural assets. 

•  Land use sparse and limited to monsoon season. 

•  Water resources and proper irrigation limited. 

•  Land degraded due to mono-cropping and use of chemical fertilizers. 

•  Modern mechanization and proper fencing generally lacking. 

•  Market linkages for procuring inputs, aggregating crops, value addition, 
logistics, and marketing not fully developed. 

•  Holistic and integrated approach looking at each settlement and settlements as 
a group could maximize yields, optimize use of resources, and improve market 
linkages. 

 

9 

Agricultural Settlements (Cont’d) 

•  Shifting agricultural model from “small holding, low-tech” to “large holding, high 
tech” could significantly improve agricultural yields, income generation and 
employment opportunities in the agricultural settlements, for CTA, and for the 
community. 

•  Developing and managing an “agribusiness” model would present opportunities 
for collaborations, partnerships, and investment from private sector but would 
also involve significant challenges of organization, governance and 
management for CTA and the agricultural settlements. 

10 

Challenges and Opportunities:  Building Tibetan 
Financial Institutions and Services 

•  Building Sustainable Financial Institutions 

•  Community requires a variety of sustainable financial institutions and financial 
products and services to support a diverse, health, balanced economy. 

•  Institutions could include banks, credit unions, cooperative societies, and 
insurance companies, along with asset management, money transfer and 
remittance services. 

•  Credit services are particularly important but a broad range of financial products 
and services should be developed over time, including savings, insurance, 
remittances, and guarantees. 

•  CTA already has an effort underway to establish a Non-Bank Financial 
Corporation and perhaps a Small Finance Bank in the future. Cooperative 
Societies in the Agricultural Settlements are well established. 

Financial Institutions (Cont’d) 

•  Efforts to establish new financial institutions and to strengthen those already 
existing need to be supported.  

•  Agricultural Settlements, Small and Medium-Sized Businesses and 
Entrepreneurs have particular financial needs that new financial institutions  
should seek to address.  

•  Critical issues are what financial products and services the community needs 
most and how these financial  institutions should be funded, governed, and 
managed. 
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Challenges and Opportunities:  Supporting SMEs 
and Encouraging Entrepreneurship  

•  Supporting SMEs and Encouraging Entrepreneurship 

•  Strengthening small and medium-sized enterprises (SMEs) and encouraging 
entrepreneurship can catalyze economic growth. 

•  About 10% of population is involved with SMEs.   

•  SMEs generally have limited growth opportunities and limited or no access to 
financial services, Business Development Services, or capacity building 
support. 

•  Income generally used to support families and for personal survival. 

•  Youth have high preference for owning their own businesses. 

13 

SMEs and Entrepreneurship (Cont’d) 

•  Raising equity capital for SMEs and newly established enterprises is a particular 
challenge.   

•  Participation and direct involvement of Tibetans living abroad and successful 
Tibetan business people in India and Nepal should be encouraged. 

•  Providing Business Development Services for SMEs and entrepreneurs would 
also help SMEs and entrepreneurs to raise capital, obtain credit, and grow 
their businesses.  

14 

Challenges and Opportunities: Involving Tibetans 
Living Overseas  

•  Bringing Tibetans Living Overseas into Economic Development Activities 

•  Tibetan population living overseas is increasing rapidly. 

•  Education levels and professional skills of overseas population are at higher levels 
than population in India, Nepal, and Bhutan. 

•  Overseas Tibetan communities provide significant and unusual economic 
development opportunities due to their earnings, skills, experience, and 
commitment to the community and the preservation of Tibetan culture. 

•  They can also bring investment capital, management skill, and global 
perspective and experience to SMEs, larger enterprises developed by Tibetan 
business owners, and Youth seeking to establish their own businesses. 

•  Challenge and opportunity is how to develop and leverage this resource. 

15 

Tibetans Living Overseas (Cont’d) 

•  Specific opportunities should be identified and developed for overseas Tibetans 
to participate in: 

•  Strengthening the agricultural settlements. 

•  Establishing new financial institutions and supporting those that already exist. 

•  Supporting  SMEs and entrepreneurship. 

•  Establishing a sustainable tourism industry. 

•  Providing employment, training, skill building, and role models for Youth. 

•  Governance and management activities in support of CTA’s economic 
development initiatives. 

16 
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Questions and Issues to be Considered 
Regarding Economic Development Theme  

•  How can the issues of migration and Youth employment be addressed so that the 
population of the refugee community in India can be sustained and stabilized? 

•  What steps should be taken to strengthen the agricultural settlements in India? 

•  How can CTA build the sustainable financial institutions required to provide a broad 
range of financial products and services to the refugee community? 

•  How can SMEs and entrepreneurship be best encouraged and supported in the 
refugee community? 

•  How can Tibetans living overseas be brought into community economic 
development programs and initiatives? 

17 

Challenges and Opportunities:  Sustainable 
Tourism  

•  Establishing a Sustainable Tourism Industry 

•  Tourism is growing rapidly in India. 

•  9 million foreign tourists in 2015. 

•  1.6 billion domestic tourist visits in 2016. 

•  About USD 208 billion in revenue and 25 million jobs in 2016. 

•  Buddhist pilgrimage and tourism also rising rapidly, including visits to Dharamsala 
and settlements from Indians and many countries overseas. 

•  Dharamsala and the Tibetan settlements have much to offer, including scenic 
and remote locations; exposure and opportunity to study and learn about 
Tibetan Buddhism, culture, history, art, and medicine; and opportunity to 
purchase Tibetan handicrafts, medicines, food, art, and religious objects.  

19 

Sustainable Tourism (Cont’d) 

•  But significant investment will be required to convert settlements into marketable 
tourist destinations: 

•  Infrastructure and services will need to be improved. 

•  High-quality programs and activities will need to be developed.   

•  Rapidly growing interest in India in Nalanda Tradition holds particular potential. 

•  Community involvement and collaborations with Indian State and local governments 
will need to be assured. 

•  Coordinated marketing and professional management of tourism assets and activities 
will need to be developed.  

•  Key challenge will be developing and managing an integrated and holistic 
approach that builds upon unique attributes of the Tibetan refugee context.   

•  Respective roles of CTA, settlement administrations, and private sector will need to be 
defined. 

20 
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migration…

‘smart settlements’ offering urban lifestyle 

settlement the youth aspires to have a “urban lifestyle” which is 

…thus there is a need to identify holistic solutions

•

•

•
•

•
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Summarizing…







 Encourage community involvement and ownership in the community’s  

•
•

Contribution by the Karen community to Nhill’s 
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Ingenus Strategy & Creative Research LLP : Transforming Tibetan Agriculture 2 
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1.	Change	From	Small-holdings	Low-tech	To	
Collective-Large-holding	High-tech	Mechanised	

Agriculture	–	Farmer	Producer	Co’s	-	FPC	

Ingenus	Strategy	&	Creative	Research	LLP	:	Transforming	Tibetan	Agriculture	 5	

Forge	the	small	holdings	farmers	into	
community	agriculture	projects	under	a	
suitable	structure	(camp/s-based	FPC/	Kibbutz	
type)	

Community	Based	Collective	Irrigation	
Community	Fencing	
Mechanisation	
Community	Choice	Of	Crops	And	Marketing	
Value-chain	

Indvidual	Tibetan	farmers		to	reorganise	themselves	as	farmer	producing	companies	as	
well	as	full-fledged	business	companies		

3	processes 

	
2.	Transform	
Tibetan	
Agriculture		
from	Farm	
Production	to	
Agribusiness	
Model	

	
1.  Presently	farming	in	low-margin	

high-volume	commodity	crops.	
2.  Move	from	commodity	to	high-

margin	crops/	businesses	
3.  Tibetan	government	to	starts	full-

fledged	business	entities	for	
revenue	generation		

4.  Target	5	to	10	times	revenue	from	
acre	of	land	deployed	for	the	
whole	system		

Farmer	>	Value-addition	>	Sale	>		
Retail	markets>	Consumer	
	
MARKET	&	BUSINESS	DRIVEN	MODEL		
	Farm	to		Fork	
	
	

Ingenus	Strategy	&	Creative	Research	LLP	:	Transforming	Tibetan	Agriculture	 6	
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3.Transform	
Tibetan	agriculture		
by	Privatisation	
and	
Professionalism	

Ingenus	Strategy	&	Creative	Research	LLP	:	Transforming	Tibetan	Agriculture	 7	

Tibetan	Community	
Lacks		Business	Skills,	
Commercial	Know-how	

&		Technology.	 
	

Conventional	Methods	
Of	Training			not	

enough	.	 

Business	Relationship	
with		Private	Sector	

Companies	/	
Multinationals	-		fastest	

way. 

JVs	–	Different	Kinds 
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53%   
small businesses, entrepreneurs  
Providing jobs, livelihoods, and preserving our way of life 

Significant  

Challenges 

 

Nurse on Call 

−  Makes nurses available 
through call 

−  Founded in 2012, had 7 
employees on temporary 
contract, currently having 
only 2 employees 

−  Operates only in Delhi 
−  Received initial capital 

from friends and family 

−  Provides consultation 
with doctors over 
phone 

−   Founded in 2010, 
currently it has 50 full 
time employees 

−  Operates across India 
−  Successfully raised a 

round of Venture 
Capital 

−  Online taxi rentals 
−  Founded in 2013, 

currently its has 2 
permanent and 4 
temporary employees 

−  Operates only in Delhi 
−  Received initial capital 

from friends and family 

−  Online taxi rentals 
−  Founded in 2011,the 

current team is of 5 
members 

−  Operates only in 
Bangalore 

−  Raised angel investment 

No  

Change 

in sweater selling  

 

Photo/Tenzin Phende/DIIR 
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Ensuring Viability  
of Tibetan Settlements 

5 

Sectors of small businesses 

Livelihood based businesses like 

• Sweater selling 

• Carpet making  

• Incense stick making  

• Carpentry 

• Noodle making  

• Tours and travel operators 

• Small shops and convenience 

stores 

• Restaurants and coffee shops 

Profile of entrepreneurs of small 
businesses 

Average age group for these 
entrepreneurs is 35-50 years 

5% of total small business owners 
have a  college degree while 15% 
have school education 

Monthly income of these 
entrepreneurs is between INR 
5,000-50,000 

Small business owners are mostly shopkeepers with little 
exposure 

Solutions 

 
Digitization 

Digital Credit 

Digital Delivery of Services  
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7 

Potentially Scalable Businesses  (PSBs) could grow and 
operate at larger scale 

The key sectors of operations are: 

• Information technology  

• Web Design  

• Consumer internet 

• Internet enabled services 

• Eco tourism 

• Healthcare  

• Financial Services 

 

Profile of  current entrepreneurs Sectors of scalable businesses 

Average age group for these 
entrepreneurs is 21- 35 years 

Most of these entrepreneurs are 
from cities which are mainstream 
entrepreneurial hubs like Delhi, 
Mumbai, Bangalore 

Monthly income through these 
businesses can be estimated 
between INR 7500- 40000 

8 

 
  

Limited and  
non-focused 
advisory support  

9 

Lack of access to 
network and 
knowledge 
resources  
from mainstream 
peers and mentors 
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Limited access 
to quality 
talent and 
nascent 
infrastructure  

Solutions 

 
Digital Targeting 

Digital Platforms  

 

Enable an ecosystem of 

Services for Businesses & Entrepreneurs 

•  From Anywhere  

•  To Everyone 

 



121ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མཐའ་མའི་ལས་བསོམས།

PHOTO  GALLERY



122
 

FIVE-FIFTY FORUM: TOWARDS A RESILIENT TIBETAN COMMUNITY. FINAL REPORT

Keynote Address by Sikyong Dr Lobsang Sangay

Keynote Address by Sikyong Dr Lobsang Sangay

Keynote Address by Sikyong Dr Lobsang Sangay
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Moderator for Theme Culture, Venerable Geshe Ngawang Samten making 
his initial remarks

Kalons and the forum participants

Choerig Kalon, Venerable Karma Gelek Yuthok during the opening 
ceremony of the Five-fifty Forum 
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Richard Weingarten moderating the Q&A session post Theme Economic 
Development’s Plenary session 

Tibet TV’s team live streaming the Plenary session 

Vikas Bali addressing Migration and Youth related issues
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T. Keyzom speaking on the topic  “Encouraging Entrepreneurship” 

Tibet TV’s team live streaming the forum

A diverse group of forum attendees enjoying a breather in between the 
Plenary sessions
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Participants taking notes on topics discussed during the sessions

Kishore Rao speaking on the topic “Changing the Agriculture Model” on 
the third day of the forum

Theme IV: Economic Development of Tibetan Community (Plenary session)
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Theme III: Towards a Healthier Tibetan Community (Plenary session) 

Venerable Lobsang Dechen speaking on Importance of Tibetan Buddhism in 
Sustaining Tibetan Culture

Duke Tsering addressing the forum on school leadership’s role in 
Strengthening Tibetan Education
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Dr. Tsetan Sadutshang speaking on Health Challenges faced by Exile 
Tibetan Community

Participants listening actively to the Plenary session 

Theme II: Strengthening Tibetan Education (Plenary session)
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Five-Fifty Core team member listening to the translation during one of the 
Plenary sessions

Participants refering to forum’s background papers

Team Paljor Lekhung (Dept. of Finance) posing after a successful Five-Fifty 
Forum with the Sikyong, Paljor Kalon, Secretary and SARD Director



130
 

FIVE-FIFTY FORUM: TOWARDS A RESILIENT TIBETAN COMMUNITY. FINAL REPORT

www.tibetcorps.org

www.tibetanentrepreneurs.org

www. gangjongdevelopmentfinance.com 
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