
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། 38 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

25th September 2013

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་བའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ལ་ངོས་ཀྱི་མི་ཚེས་འདང་ངེས་ཤིག་ཡོང་ངེས་རེད། ཅེས་སྐལ་བཟང་ 

བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ།
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྦྲེལ་པོ་མཆོག་དང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་བཅས་

ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པའི་ནང་། དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་

གསལ་ནས་བོད་མི་ཚོ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་

འཛོམས་ཡོང་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་བའི་

གནས་སྟངས་བར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེས་

འདང་ངེས་ཤིག་ཡོང་ངེས་རེད། ཅེས་སྐལ་བཟང་

གི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད།

 ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དབུ་

འཛུགས་དང་སྦྲགས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་

རིང་མཆོག་དང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་རྡ་སར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་

དང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་སྙན་

སེང་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་ཡོང་བ་ཞུས་

འབྲས་སུ་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་

ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་པར་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་རྒྱབ་

ལས་བྱེད་སྡེ་འགན་ཡན་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་

དང་། དེའི་ཞོར་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་བཀའ་

སློབ་གནང་བར་ཁྲོག་ལྟ་བུ་ཐེབས་པའི་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་འདུག

 ད་ལྟའི ་གྲོས་ཚོགས་དང་གྲོས་

ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་མང་

ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་ག་རེ་ཕེབས་སོང་ཞུས་ན། ཁྱེད་

རང་ཚོ་སེམས་ཁྲལ་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི་དགོས། 

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་

གསལ་ནས་བོད་མི་ཚོ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་

འཛོམས་ཡོང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཏན་ཏན་

ཡོང་གི་རེད། ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་དེ་རང་སྨོན་

ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་

དང་། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་

ལ་ངོས་ཀྱི་མི་ཚེས་འདང་ངེས་ཤིག་ཡོང་ངེས་

རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བྱུང་། ཞེས་གསལ་

བཤད་གནང་བར་དེར་འདུས་ཚོགས་མི་ཡོངས་

ནས་དགའ་བསུ་ཚད་མེད་མཚོན་ཆེད་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་

ཕྱག་བརྡབས་གནང་ཡོད།  དེ་ནས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་གསལ་བཤད་གནང་

བའི་ནང་། བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་ཡོད་པར་བཀའ་ལན་ཕེབས་དོན། བརྟན་

བཞུགས་དགོས་རྒྱུ་མེད། ངོས་ནས་ནང་དོན་

བཤད་པ་དེ་དག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་

ལས་བྱེད་ཚོའི་ངོས་ནས་འབད་པ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་

ཐོག་ནས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད།

 དེ ་རྗེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་

མཆོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་

གསལ་བཤད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་གནང་བ་

དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་

དུ་ཁྲོག་རྐྱེན་མི་ཐེབས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་

འདུག དེ་ཡང་ཁ་སྔོན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྡེ་འགན་ཡན་གྱི་ལས་བྱེད་

ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ་དེ་བཀའ་ཤག་ངོས་

ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་ངོས་འཛིན་ཞུས་འདུག་ལ་

སྐབས་དེར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་རིང་ཐུགས་ལྷོད་

ལྷོད་ངང་ནས་ལས་བྱེད་ཚོར་ནང་ཚགས་མཛད་

དེ་བཀའ་འདྲི་དང་། བཀའ་ལན། དེང་སྐབས་

བོད་སྐད་རྒྱག་སྟངས་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཁག་གཅིག་

ཡོད་སྐོར་དང་། དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ནང་གི་ལས་

བྱེད་ད་ལྟ་འདིར་ཡོད་མེད་བཀའ་རྩད་ཕེབས་

པ། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་གནས་

མུས་ཡིན་ངེས་ཞེས་སོགས་སྐུ་རྩེད་མཛད་དེ་ཧ་

ཅང་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་མཛད་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ལས་བྱེད་ཚོར་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་

སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཞོར་

ལ་དེ་སྔ་ལ་དྭགས་དང་། ཨི་ཊ་ལི་སོགས་སུ་

སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་དེ་དག་ཐེངས་འདིར་ལས་

བྱེད་རྣམས་ལའང་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་སྙམ་

བྱུང་། ཞེས་བཀའ་ཕེབས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྐོར་སོགས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་དེ་ཉིན་བཀའ་

སློབ་སྐལ་བཟང་ཕེབས་ཡོད་པ་དེས་ད་ལྟ་དངོས་

སུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཚོར་

སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་

བྱུང་ཡོད།

 བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་

གཉིས་སུ་གནས་པའི་རང་རིགས་རྣམས་ལ་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་

ཁམས་གསལ་ཞིང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་

བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་སྐུ་ཚེ་བརྟན་

རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད་པར་སོང་

བོད་རིགས་མི་མང་རྣམས་ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་

གནང་རོགས་ཞེས་དང་བར་ལམ་གྲོས་ཚོགས་

ནང་བགྲོ་གླེང་གནང་སྟངས་ལ་ཐུབས་འཚབ་

བྱུང་ཡང་ད་རེས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་བྱུང་

བར་བརྟེན། སྤྱི་འཐུས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

ཕེབས་སྐབས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་གསུང་

རྒྱུ་གལ་ཆེ་དང་། དེ་མིན་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་

བཟུང་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་དང་ཆོད་

སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་

སྐུལ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག་ན་རང་རིགས་

རྣམས་ནས་བར་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དག་ལ་

ཁྲོག་རྐྱེན་མ་ཐེབས་པ་གནང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་

གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན།།

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ལ་གསོལ་སྟོན་བཤམས་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ རེས་

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་ཨེན་གེ་ལ་མར་ཀེལ་

མཆོག་German Chancellor Angela 
Merkel ཇར་མན་སྲིད་བློན་གྱི་འོས་བསྡུའི་ནང་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྗེས་ཡུལ་དེའི་སྲིད་བློན་དུ་སླར་ཡང་

འོས་འདེམས་བྱུང་བར་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བའི་

ནང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པར་ཧ་ཅང་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ནི་ཕུགས་

རྒྱང་རིང་པོས་ཡུ་རོབ་མི་མང་ཚོའི་མངོན་འདོད་

བསྒྲུབ་ཆེད་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ལས་

འགན་ཐོག་སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་སྐྱོན་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་།  ཕྱོགས་མཚུངས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ནི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གིས་གཙོས་རང་གི་ལྟ་གྲུབ་

ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་འཛིན་མཁན་ཞིག་

ཀྱང་ཡིན་པའི་བསྔགས་བརྗོད་དང་འཚམས་འདྲི་

མཛད་འདུག  

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་ (Energy Minis-
ter)ནུས་ཤུགས་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་

ཝིག་ཀརམ་མཧཱ་ཇན་ (Mr.Vikram Ma-
hajan) མཆོག་ད་ལམ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་

ཕེབས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ 

པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པར་ཕེབས་

པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་གཙོས་དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་

ལྷན་རྒྱས་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་

བཅས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་

གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐོག་རྡ་སྟེང་མེག་གྷན་

ཀ་ལབ་ཧ་སེ་གསོལ་མགྲོན་དུ་གསོལ་སྟོན་ཞིག་

བཤམས་ཡོད། སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། 

ཧོང་ཀོང་ནང་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་པ།
༄༅། །ཧོང་ཀོང་ནང་གནས་བཞུགས་རྒྱ་

རིགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་

འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ནས་

འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་

རིང་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་ཕྲུག་ཁྲོད་བོད་དོན་སྤྱི་

དང་། ཡང་སྒོས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་བོད་དོན་

ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་

འདུག 

 དེའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གོ་སྒྲིག་གནང་

མཁན་ཧོང་ཀོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་ཞིག་གིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཅིག་

ནང་གསུང་དོན། སྤྱིར་བཏང་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་

མང་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ད་

ལྟའི་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས། དེ་

བཞིན་བོད་མིའི་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་གོ་

རྟོགས་ཡོད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། དེར་

བརྟེན་ངས་ད་རེས་ཧོང་ཀོང་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་

བོད་དོན་སྐོར་ཕན་ཚུན་སྦྱང་བཤད་ཡོང་སླད་

བགྲོ་གླེང་འདི་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། ཐེངས་འདི་

བགྲོ་གླེང་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་ལ་ཤེས་རྒྱ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མི་

གསུམ་གྱིས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གཏམ་བཤད་

དང་ཧོང་ཀོང་རང་ནས་བོད་དོན་ལ་གཏམ་

བཤད་བྱེད་མཁན་མི་སྣ་གསུམ་ཆེད་འབོད་

བྱས་ཡོད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཧན་རྒྱ་རིགས་ཚོས་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་

པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བགྲོ་གླེང་འདི་བརྒྱུད་ནས་

ཧོང་ཀོང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་དང་བོད་དོན་སྐོར་དོགས་འདྲི་

གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

བརྒྱུད་ནས་གོ་རྟོགས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་

བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཐེངས་འདིའི་བགྲོ་

གླེང་བརྗོད་གཞི་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད། ༡༽

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གསར་

འགོད་རང་དབང་སྐོར་དང་། ༢༽བོད་ནང་གི་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྐོར། ༣༽ཆོས་དད་རང་དབང་

དང་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན། འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཧོང་ཀོང་ནང་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་རྒྱ་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གསུམ་གྱི་

ནང་རིམ་བཞིན་གོ་སྒྲིག་བྱེད་འཆར་ཡོད། ཅེས་

གསུངས་འདུག

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཚམས་འཕྲིན་

གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཇར་མ་ནིའི་སྲིད་བློན་ཨེན་

གེ་ལ་མར་ཀེལ་མཆོག་ལ་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་

ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག ཇར་མ་ནིས་བོད་མིའི་འཚེ་བ་མེད་

པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག  དེ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གི་འཚམས་འཕྲིན་ནང་འཁོད་དོན། ངས་

བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ལ་

ལོ་གསུམ་བསྟུད་མར་སྲིད་བློན་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་

ཁ་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  

ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་འབྱུང་འགྱུར་

ལོ་བཞིའི་ནང་ལས་དོན་མཐའ་དག་བྱ་བ་ལམ་

ལྷོང་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྐུ་ཉིད་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཇལ་ཁ་ཞུས་པར་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་ཚོར་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོའ ་ིརྣམ་པ་བཏོན་པར་བསྔགས་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢5

ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བོད་དུ་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་

སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་སི་ཊབ་རོ་སི་ལམ་བྷི་རི་ནི་དི་

སི་ Mr Stavros Lambrinidis མཆོག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༨ 

བར་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་

ཕེབས་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ Qinghai Province  དང་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་ཕེབས་

ཡོད། གཟིགས་སྐོར་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕྱི་

འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་

ཡིན་འདུག  འཚམས་གཟིགས་སྐབས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་ཉེ་

ལམ་བོད་མི་འབྲོག་པ་རྣམས་གནས་སྤོས་བྱས་

པའི་གཏན་འཇགས་གྲོང་ཚོ་གསར་པ། ཞེས་

པ་དེར་ཁྲིད་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་དམིགས་

བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་

སའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ལྗོངས་སློབ་

གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིTibet University གཙུག་

ལག་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག དེ་

བཞིན་བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་Tibet 

Daily ཡི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་སོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་

གནང་བ་མ་ཟད།  ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དང་། ལྷ་སའི་

ཇོ་ཁང། གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་

སོགས་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཁྲིད་ནས་དགེ་

འདུན་པ་ཁག་གཅིག་དང་། དགོན་པའི་ཕྱག་

མཛོད་སོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་ཡོད།  

ལྷག་པར་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་

པོའ ་ིགཞུང་གི་དྲུང་ཆེས་གཙོས་རྒྱ་རིགས་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་

ནས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་གཞོན་པ་དང་ཐུག་

འཕྲད་གནང་ནས་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་

ལྷིང། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན། སྨྲ་

བརྗོད་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། ཡུན་གནས་

ཐུབ་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས།  གྲོང་ཁྱེར་

འཛུགས་སྐྲུན།  གཏན་འཇགས་གྲོང་ཚོར་

གནས་སྤོ་ཟིན་པའི་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་

བའི་མདུན་ལམ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། སྐད་

ཡིག་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་

རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཁྲིམས་

ལུགས་ཐོག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གོ་

བསྡུར་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་

སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་

དུ་བཞུགས་སྐབས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

བློན་ཆེན་གཞོན་པ་མཆོག་དང་ལྷན་ཚོགས་

ཐོག་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ UN’s Universal 

Periodic Review བྱ་རྒྱུའི་སྒྲིག་གཞི་དེར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པར་

བརྟེན།  དེ་འབྲེལ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་འབངས་དང་ཆབ་སྲིད་

ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་ Interna-

tional Covenant on Civil and Po-

litical Rights  དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ས་རྟགས་བཀོད་ཡོད་སྟབས།   མགྱོགས་མྱུར་

གྲོས་མཐུན་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་དང་།  བོད།  དེ་

བཞིན་ཤིང་ཅང་སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་

ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་གོ་

བསྡུར་གནང་ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་སསྨྲ་

བརྗོད་དང་འདུ་འཛོམས། ཆོས་དད། གསར་

འགྱུར་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ལ་སོགས་པར་ཉེ་

ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་

པའི་གནད་དོན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་

རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོབ་

ཐང་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ནི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན། བཙན་དབང་གིས་

སུན་གཙེ་བཟོས་པ་དང་འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་

ཡོད།  གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོང་ལས་དང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་གླེང་

སྟེགས་སྒོར་མོའ་ིལྷན་ཚོགས་ EU-China 

Roundtable on Business and Hu-

man Rights ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་ཐེངས་དང་པོ་

གནང་ཡོད།  དེ་རྗེས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ 

ཉིན་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན།  འཚམས་གཟིགས་ཀྱི་

གོ་སྐབས་འདིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་

དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་

པོས་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་བྱུང་བ་

མ་ཟད། ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་གྲོས་མོལ་རྒྱུན་

འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བཟང་

པོ་ཞིག་ཐོན་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཇི་ལྟར་བྱེད་

དགོས་མིན་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུར་ཕན་

ཐོགས་བྱུང།   འཚམས་གཟིགས་སྐོར་བསྐྱོད་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངར་འབྲེལ་ཡོད་ཚོ་

དང་ཐུག་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུས་

མཚོན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

སྤྲད་བྱུང།  སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་དཔལ་

འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ཡར་

རྒྱས་ཀྱིས་དབུལ་ཕོངས་གཙང་སེལ་དང་ཤེས་

ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་

དང་རྒྱུས་ལོན་གནང་བྱུང་། འོན་ཀྱང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་སེམས་འཚབ་

བྱེད་དགོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་མངོན་བྱུང་། 

དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རང་གི་བསམ་

ཚུལ་རང་དབང་ཐོག་ནས་བརྗོད་མཁན་དང་། 

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལམ་ནས་རང་གི་ལས་འགན་

ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་

དང། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ།  ཁྲིམས་

ཆད་བཏང་བ་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ངའི་

སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་རིང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་བརྩི་བཀུར་

ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་དེ་དག་དང་དུ་བླངས་ནས།  

རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

བབ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ་ཐོག་བསླེབ་ཆེད་

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དང་ལྷན་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་རྟག་ཏུ་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་

སྐོར་གསལ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག

ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པས་རྒྱ་ནག་ནང་
གསར་འགོད་རང་དབང་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་

པ་གསལ་སྟོན་གནང་བ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་

གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ Foreign Cor-

respondents’ Club of China ཀྱིས་རྒྱ་

ནག་ནང་གསར་འགྱུར་རང་དབང་གི་ཁོར་ཡུག་

དེ་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཔྱད་ཞིབ་

ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག  དཔྱད་

ཞིག་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ནང་

ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་ཡོད།  དེ་ཡང་མཐུན་ཚོགས་

དེས་སྤེལ་བའི་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་ཚོར་

སྡིགས་སྐུལ་བཏང་བ་མ་ཟད། དམ་བསྒྲགས་ཆེ་

རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཕྱི་

རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༨ ནས་རྒྱ་ནག་

ནང་གི་གསར་འགྱུར་རང་དབང་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གནས་བབ་ལས་དམའ་བ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ 

རྒྱ་ནག་ནང་གི་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་གི་

གནས་བབ་དེ་སྔ་ལོ་བཞིན་ཡོད་པའམ་དེ་ལས་

སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད།  

བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ཙམ་གྱིས་གནས་སྟངས་བཟང་

དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཀོད་ཡོད།  གཞན་ཡང་

མཐུན་ཚོགས་དེས་སེམས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་བྱ་

ཡུལ་གཅིག་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་

པ་དང།  ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་དུ་གསར་འགོད་

པའི་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་

ཆེ་བྱས་པ་དང་གསར་འགོད་པ་འབྱོར་ཟིན་པ་

རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་

ཡོད། དེ་ཡང་མཚོ་སྔོན་ Qinghai ས་ཁུལ་

གྱི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན།  བོད་མི་

གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་

གསར་འགོད་པ་འགྲོ་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པ་ཡིན།  

འདི་ལྟ་བུའི་གསར་འགོད་པའི་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་དམ་བསྒྲགས་བཀག་འགོག་བྱ་

རྒྱུ་བྱུང་མེད་ཀྱང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ས་གནས་

གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་གསར་འགོད་པའི་ལས་

ཀར་ཐེས་བྱུས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད།   

ཅེས་དཔྱད་ཞིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་འཁོད་ཡོད།  

ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་ཚོས་

གལ་ཏེ་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་མི་སྣའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་

ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསར་འགོད་པ་དེར་

ཆེད་མངགས་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་ཚོའི་དྲ་རྒྱར་ནད་

འབུ་བཏང་སྟེ་ལས་ཀར་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པ་

དང་། ཁོང་ཚོའི་ལག་གཡོག་རྒྱ་རིགས་རྣམས་

ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་ཁུར་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་

རྣམ་འགྱུར་བཏོན་པ་སོགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་

འཁོད་ཡོད། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇིའི་གསར་འགྱུར་

བརྙན་འཕྲིན་ British TV correspon-

dent  ཞེས་པའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་

བརྗོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་མི་

སྣས་སྒྲིག་ཆས་མ་གྱོན་པར་དཀྱུས་ཆས་སྤྲས་

ནས་ལག་ཆ་འཛིན་བཞིན་གློ་བུར་དུ་ལྷག་ནས་

གསར་འགོད་པར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པའི་

གནས་ཚུལ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་

ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་རླུང་ལངས་པོ་དང་གཤིས་ཀ་རྩུབ་

པོ་འདུག དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ་དང་འཐབ་རྩོད་

སྐབས་ངའི་ལུས་པོར་རྨ་མང་པོ་བཟོས་མྱོང་། 

བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ།
༄༅། །རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་དོན་ཞུ་

གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་། ཚེ་

རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། འཇིགས་མེད་འབྱུང་

གནས་ལགས། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལེགས་

བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ར་ཇི་སི་ཐན་མངའ་སྡེའི་

ནང་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨ་

ཤོཀ་གེ་ལོ་ཊི་ Chief Minister Ashok 

Gehlotམཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་

དོན་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད། 

མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་

པས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕྱག་རྟགས་

ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས། བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

མུ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་

བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་པ་

མ་ཟད། གང་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

སྐོར་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ར་

ཇི་སི་ཐན་མངའ་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་བློན་ཆེན་སྐུ་

ཞབས་བྷི་རི་ཇི་ཀི་ཤོར་ཤར་མ་ Mr Brij 

Kishore Sharma མཆོག་དང་མཇལ་

ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ངོ་

སྤྲོད་ཞུས་ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་མིའི་

སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་ར་ཇི་སི་ཐན་གྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་

འཛིན་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀུན་ཝར་ཇེ་སིངྒ་ Mr 

Kunwar Jai Singh མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁོང་ནི་བོད་མིའི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་

འདུད་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གསལ་

བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོས་དཀའ་

ངལ་འཛེམ་མེད་ཐོག་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་

སོར་ཆུད་བྱེད་ཐུབ་པ་དེར་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བཞིན་

ཡོད་སྐོར་གསུངས།  ཕྱོགས་མཚུངས་ཁོང་

གིས་གང་ཐུབ་བོད་མིའི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་

ཡོད། སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་ར་ཇི་སི་ཐན་ནང་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པ་དང། འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་

ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

ར་ཇི་སི་ཐན་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་མཇལ་དར་འབུལ་བཞིན་པ།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢5  

  ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་
བསྒྲགས། (ག)

༄༅། །བལ་ཡུལ་ཁུལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ཆེད་

གཤམ་གསལ་ལས་བྱེད་ཁ་བསྐོང་ཆེད་ལས་

བྱེད་གསར་འདེམས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

ན། བལ་ཡུལ་དུ་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་སྡོད་ཆོག་

པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ་དང་། གཤམ་གསལ་

ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་

དུ་ཞུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་རིང་ཞབས་ཞུ་

གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཁ་

བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས།

ཀ༽  ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་ཁོངས་སྡེ་ཚན་འགན་

འཛིན་གྱི་ས་མིག་གྲངས་ ༡ ཡོད་པར་དགོས་

མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན།

༡༽ ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་

ཞིག་ནས་རྩིས་ཡིག་ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པའི་ཐོག་རྩིས་སློབ་ B.Com  

ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་དེ་དང་

མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ།

༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༣།༡༠།༣༡ བར་རང་ལོ་ 

༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་

དགོས་རྒྱུ།

༣༽ ལས་འགན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་པ།

༤༽ རྒྱུགས་གཞི། བོད་ཡིག་དང་། དབྱིན་ཡིག 

ཆབ་སྲིད། རྩིས་ཡིག་བཅས་སློབ་ཚན་བཞིའི་

ཐོག་འབྲི་རྒྱུགས་དང་།  བོད་དབྱིན་ཆབ་སྲིད་

བཅས་གསུམ་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

ཁ༽  རྒན་དྲུང་གི་ས་མིག་གྲངས་ ༡ ཡོད་པར་

དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན།

༡༽ ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་

ཞིག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ 

B.A/B.Com/B.Sc  ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་

ཡོད་པའམ། ཡང་ན་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་

ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ།

༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༣།༡༠།༣༡ བར་རང་ལོ་ 

༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་

དགོས་རྒྱུ།

༣༽ རྒྱུགས་གཞི། བོད་ཡིག་དང་། དབྱིན་ཡིག 

ཆབ་སྲིད། རྩིས་ཡིག་བཅས་སློབ་ཚན་བཞིའི་

ཐོག་འབྲི་རྒྱུགས་དང་། བོད་དབྱིན་ཆབ་སྲིད་

བཅས་གསུམ་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

 གོང་གསལ་གནས་རིམ་སོ་སོར་

ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་བྱེད་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་། བལ་དོན་ཁང་། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། དབུས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net  

or  www.bod.asia )   གང་རུང་ནས་བོད་

ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་

འགེངས་ཤོག་ཞུས་པའི་ནང་གསལ་དོན་ཚན་

རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་སྟེ།

(༡) རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་དཔར་ཚོན་ལྡན་

གཉིས་རེ་དང་། (༢) མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་

ཤོག་དང་། ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་། (Mark-

sheet & Certificate) (༣) འབུལ་འབབ་

གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་

ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། མཐའ་མའི་

ངོ་བཤུས། (༤) བལ་ཡུལ་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་གང་ཡོད་ཀྱི་

ངོ་བཤུས། (༥) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་

སྨན་ཁང་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་

ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་། འགོས་

ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་

ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ (MC) ཁ་

གསར་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་དཔར་མཉམ་སྦྱར་

ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་དང་། ས་རྟགས་

འཁོད་པ་ངོ་མ། (༦) སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་

ཡོད་ན་དང། དེ་མིན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཆེད་སྐྱེས་

ཚེས་གསལ་བའི ་སློབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་ངོ ་

བཤུས། (༧) རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྦྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་

པའི་ངོས་སྦྱོར་(Character Certificate)

ངོ་མ། (༨) ལས་བྱེད་ཁོངས་ཚུད་ན་ཉུང་མཐར་

ལོ་ ༥ ཞབས་ཞུ་གནང་རྒྱུའི་གན་ཡིག་རྗེས་སུ་

འབུལ་ན་འཐུས་རྒྱུ། (༩) གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་

སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་

ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ (No Objection Letter) 

ངོ་མ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགོས་པ་དང་། གོང་

གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། འདེམས་ལྷན་ནས་

བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་

ཡན་སུ་རུང་གི་དག་ཆན་ལས་དམ་ (Attes-

tation) ཞུས་ཏེ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༣༡ འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དང་

སླད་འབྲེལ་བ་བྱེད་བདེའི་ཁ་བྱང་དང་།  གློག་

འཕྲིན་ (e-mail ) ཁ་བྱང་། ལག་འཁྱེར་ཁ་

དཔར་ཨང་གྲངས་བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་

གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུལ་

འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་

ཚོད་བལྟའི་དུས་ཚེས་གཙང་བའི་ལས་བྱེད་

ཡིན་མུས་སུ་རུང་གནས་རིམ་འོག་མ་ནས་ཀྱང་

སྒྲིག་གསལ་ལྟར་སྙན་འབུལ་ཆོག་རྒྱུ། གོང་

གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་

རིགས་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། འཚང་སྙན་

དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་

ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་ e-mail ཁ་པར་

གང་རུང་བརྒྱུད་ཛ་དྲག་གི་འབོད་བརྡ་གཏོང་རྒྱུ་

དང་། ཡིག་རྒྱུགས་ལས་རིམ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ 

༡༢  པའི་ནང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་

རྗེས་སུ་གནས་འབྲེལ་བྱེད་འཐུས་སྐབས་བསྟུན་

ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་ངེས་པར་

དུ་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་བལ་ཡུལ་འབྲེལ་མཐུད་

ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་

པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༣ ལ།།

The Secretary
Public Service Commission, 
CTA,Gangchen Kyishong, 
Dharamsala, Distt.Kangra,
H.P. 176215 
INDIA
Tel: 01892-226240
Telefax: 01892-222328
E-mail: psc@tibet.net

ཉམས་ཞིབ་པ་བསྡུ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་པ་གང་མང་

གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འོག་ཉམས་ཞིབ་

པ་ (Researchers) དང་གདན་ཞུས་ཉམས་

ཞིབ་པ་ (Visiting Fellows) བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན་

ན། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་འབྲི་

རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་། གདན་ཞུས་ཉམས་

ཞིབ་པ་རྣམས་ངག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་འདེམས་

སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འཚང་སྙན་འབུལ་འདོད་

མཁན་ཚོར་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ངེས་པར་དུ་

ལྡན་དགོས།

༡༽ ཉམས་ཞིཔ་པ། (Researchers)

ས་མིག གསུམ།

དུས་ཡུན། ལོ་གཅིག (མུ་མཐུད།)

ཤེས་ཚད། བོད་ཡིག་དང་། རྒྱ་ཡིག དབྱིན་

ཡིག་གཙུག་ལག་སློབ་ཐོན་ལག་ཁྱེར་ཡོད་ན་

རབ་དང་། གཙོ་བོ་བོད་ཡིག་དང།  རྒྱ་ཡིག 

དབྱིན་ཡིག་ནང་ཉམས་ཞིབ་ཀྱིས་རྩོམ་ཡིག་

ཚད་ལྡན་འབྲི་ཐུབ་པ་དང་ཡིག་སྒྱུར་ (སྒྲ་སྒྱུར་)

ཐུབ་པ་དགོས།

ཉམས་མྱོང་། ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ཉམས་

ཞིབ་བྱས་པའི་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་སྦྱོར་ཡི་

གེ་དགོས། ལོ་ལྔའི་རིང་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་

གྲུབ་འབྲས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་རབ།

ཕོགས། ཟླ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠༠༠།

༢༽ གདན་ཞུས་ཉམས་ཞིབ་པ། (Visiting 

Fellows)

ས་མིག གསུམ།

དུས་ཡུན། ལོ་གཉིས། 

ཤེས་ཚད། Ph.D ཕྱག་ཁྱེར་ཡོད་པ།

ཕོགས། ཟླ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠

༣༽ གདན་ཞུས་ཉམས་ཞིབ་པ། (Visiting 

Fellows)

ས་མིག གཉིས།

དུས་ཡུན། ལོ་གཅིག

ཤེས་ཚད། M.Phil ཕྱག་ཁྱེར་ཡོད་པ།

ཕོགས། ཟླ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༨༠༠༠

ཆ་རྐྱེན་གཞན།

༡། བོད་མིའི་རང་དབང་དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་

ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་ནས་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་

གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་ངོས་སྦྱོར།

༢། རྒྱ་གར་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་སྡོད་ཆོག་

པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།

༣། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ནས་

གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་

ངོས་སྦྱོར་། (ངོས་སྦྱོར་ཐོག་སོ་སོའ་ིཔར་སྦྱར་

དགོས།)

༤། རང་ཉིད་སློབ་སྦྱོང་ཅི་བྱས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དང་

ཉམས་མྱོང་གི་ལག་ཁྱེར་ཁག་གི་ངོ་བཤུས།

༥། ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་

བྱེད་མུས་ཡིན་ན་སྡེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་

དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་དགོས།

 གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་

བའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་སྟེང་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་

གཞུང་ཞབས་པ་ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གྱི་དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་དང། 

འཚང་སྙན་ཁག་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཁང་

དུ་འབྱོར་ཚེས་མཐའ་མ་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡༨ ཡིན། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ།།

ཡིག་འབྲེལ་གནང་ས།
Director, Tibet Policy Institute, 
Central Tibetan Administration,
Gangchen Kyishong,
Dharamsala, Distt.Kangra 176215 
H.P. INDIA

 ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས། (ཁ)
༄༅། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཆེད་ཁྱད་ལས་པ་

དགོས་མཁོའ ་ིལས་བྱེད་གཤམ་གསལ་ལྟར་

གསར་འདེམས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། གཤམ་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་

བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔ་ཞབས་ཞུ་

གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཁ་

བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས།

ཁྱད་ལས་པའི་ས་མིག

ཀ༽ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁྱད་ལས་

པའི་སྨན་པ་དྲུང་གཞོན་ ༣ དགོས་པར་དགོས་

ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡༽ ལས་འགན། འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་

ཁང་ཁག་གི་སྨན་པ། (Doctor)

༢༽ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་གང་རུང་

ནས་ཉུང་མཐར་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་རམས་པ་

(MBBS) ཐོན་པ།

༣༽ ལོ་ཚད།  ༢༠༡༣།༡༠།༢༡ ཉིན་རང་ལོ་ 

༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་

དགོས།

༤༽ རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་

རྣམས་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་

གནང་ཕྱོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁྱད་ལས་པའི་

དེང་རབ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དྲུང་གཞོན་ ༡ 

དགོས་པར་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡༽ ལས་འགན། དེང་རབ་ཤེས་ཡོན་འགན་

འཛིན།(Modern  Education Officer)

༢༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་གང་རུང་

ནས་ཉུང་མཐར་འབུམ་རམས་པ་ (Ph. D)   

ཐོན་པའམ། དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་

འཁྱེར་ཡོད་པའི་ཐོག་འབྲིང་རིམ་དགེ་རྒན་འོས་

སྦྱོང་ (B.Ed.)  ཐོན་པ།

༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༣།༡༠།༢༡ ཉིན་རང་ལོ་ 

༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་

དགོས།

༤༽ ཉམས་མྱོང་། སློབ་གྲྭའི་ནང་ཉུང་མཐར་

སློབ་འཁྲིད་ཉམས་མྱོང་ལོ་ ༥ ཡོད་པ།

༥༽ རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་

རྣམས་ལ་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་

གནང་ཕྱོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

 གོང ་གསལ་ས ་མིག ་སོ ་སོར ་

ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་བྱེད་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་། ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net or 

www.bod.asia) གང་རུང་ནས་བོད་ཡིག་

ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི ་འཚང་སྙན་

འགེངས་ཤོག་ཞུས་ཏེ་ནང་གསལ་དོན་ཚན་

རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་སྟེ། 

༡) རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་ ༢ རེ་དང། 

༢) མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་

འཁྱེར་ (Marks Card & Degree Cer-

tificate)  གྱི་ངོ་བཤུས། ༣)  དྭང་བླངས་

དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང། 

གཉིས་པ། མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས། ༤) གནས་

ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་

འཁྱེར། (RC&RP)  ཤོག་གྲངས་དང་པོ་

དང། དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་

བཤུས། ༥) སྐྱེས་ཚེས་སམ། འཛིན་རིམ་ ༡༠ 

པ་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་གང་རུང་གི་ངོ་བཤུས། 

༦) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོད་

ན་དང་། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་

ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་

པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ (MC) ཁ་གསར་སྟེང་རང་

ཉིད་ཀྱི་འདྲ་དཔར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་

ལས་དམ་དང་། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ། (རྡ་

ས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱོར་ཡིན་ན་

སྨན་པ་ས་འདུ་ཚེ་བརྟེན་རྡོ་རྗེའི་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་

དགོས།) ༧) འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། 

༨) ལས་བྱེད་ཁོངས་ཚུད་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༥ 

ཞབས་ཞུ་གནང་རྒྱུའི་གན་ཡིག་རྗེས་སུ་འབུལ་

ན་འཐུས་རྒྱུ། ༩) གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་གང་

རུང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡེ་

ཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་  (No 

Objection Letter)ངོ་མ་བཅས་མཉམ་

འབུལ་དགོས། གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་

ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། 

ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་

པའི་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་

མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡  འགྱངས་མེད་རང་

ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དང་། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་སུ་

འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་དང་། ཁ་དཔར་

ཨང་། གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་

གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུལ་

ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་

རྗེས་འཚང་སྙན་འབུལ་འབྱོར་རིགས་རང་

བཞིན་གྱིས་རྩིས་མེད་འགྲོ་རྒྱུ། དུས་ཐོག་འབྱོར་

རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་

ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་

དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་

འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་

གྱིས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་རྒྱུའི་ཐོག་ཡིག་རྒྱུགས་

བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་

བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༣ ལ།།
The Secretary
Public Service Commission, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala Distt.Kangra
H.P. 176215 INDIA
Tel: 01892-226240
Telefax: 01892-222328
E-mail: psc@tibet.net



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢5

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས། (ཀ)
༄༅། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་ས་མིག་སྟོང་པ་

ཐོན་པར་ཁ་སྐོང་ཆེད་གསར་འདེམས་བསྐོ་གཞག་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་ས་མིག་སོ་

སོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་

དུ་ཞུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས།

ཀ༽ འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་ཁོངས་དྲུང་གཞོན་ལས་

རོགས་གནས་རིམ་དུ་ས་སྟོང་ ༢ ཡོད་པའི་དགོས་

མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན།

༡༽གནས་རིམ།  དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས། ༢༽

ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་མཐོ་སློབ་ཞིག་ནས་ཉེ་

བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ B.A/B.

Com/B.Sc གང་རུང་ངམ། དེ་དང་མཉམ་པའི་

ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ། ༣༽ ལོ་

ཚད།    ༢༠༡༣།༡༠།༢༥ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་

མི་ཉུང་ཞིང་ ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས། ༤༽  

རྒྱུགས་གཞི།    བོད་ཡིག་དང་། དབྱིན་ཡིག ཆབ་

སྲིད། རྩིས་ཡིག་བཅས་སློབ་ཚན་བཞིའི་ཐོག་འབྲི་

རྒྱུགས་དང་། བོད་སྐད། དབྱིན་སྐད། ཆབ་སྲིད་

བཅས་གསུམ་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

ཁ༽ དམིགས་དཀར་ས་མིག 

རྒྱ་མིའི་སྐད་ཡིག་ཚད་འཕེར་ཅན་གྱི་དྲུང་གཞོན་

ལས་རོགས་ ༢ དང་། སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ ༡ གི་

ས་མིག་བསྡོམས་ ༣ ཡོད།

༡) རྒྱ་ཡིག་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་དགོས་

མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན།

༡༽ གནས་རིམ།  དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས། (རྒྱ་

ཡིག) ༢༽ ཤེས་ཚད། རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཉུང་མཐར་

ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་ཞིག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པ་ BA ཐོན་པའམ། དེ་དང་མཉམ་

པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་ཚདལག་འཁྱེར་

མེད་ཀྱང་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

གནང་རྒྱུ། ༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༣།༡༠།༢༥ ཉིན་

རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༣༥ ལས་མ་

བརྒལ་བ་དགོས། ༤༽ ལས་འགན།  འབྲེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་ནས་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་

དྭངས་ལེན་ཐུབ་པ། ༥༽ རྒྱུགས་གཞི། བོད་ཡིག་

དང་། རྒྱ་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་དང་། ངག་

རྒྱུགས་གཏོང་དགོས། 

༢) རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོའ་ི

ཆ་རྐྱེན། 

༡༽ གནས་རིམ། སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན། (རྒྱ་

ཡིག) ༢༽ ཤེས་ཚད།  རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཉུང་མཐར་

ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་ཞིག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པ་  BA  ཐོན་པའམ། 

དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ་དང་། 

ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་མེད་ཀྱང་ཡིག་རྒྱུགས་

གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ། ༣༽ ལོ་

ཚད། ༢༠༡༣།༡༠།༢༥ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་

མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས། 

༤༽ ལས་འགན། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་

ནས་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་དྭངས་ལེན་

ཐུབ་པ། ༥༽ རྒྱུགས་གཞི། བོད་ཡིག་དང། 

རྒྱ་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་དང་། ངག་

རྒྱུགས་གཏོང་དགོས། 

 གོང ་གསལ་གནས་རིམ ་སོ ་

སོའ་ིཆེད་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་སྙན་ཞུའི་

འགེངས་ཤོག་འདི་ག་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་

ལྷན་ཁང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་

རྒྱ་ (www.tibet.net or www.bod.

asia)  གང་རུང་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་

འབེབས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་

ཞུས་ཏེ་ནང་གསལ་དོན་ཚན་རྣམས་འཚེམས་

ལུས་མེད་པ་བཀང་སྟེ།

(༡) རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་དཔར་ཚོན་ལྡན་

གཉིས་རེ་དང་།

(༢) མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་། 

ལག་འཁྱེར་(Marks Card & Degree 

Certificate) ངོ་བཤུས། (རྒྱ་ཡིག་ས་མིག་

ཆེད་མེད་ཀྱང་འཐུས་རྒྱུ།)

(༣) འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང། 

གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས། 

(༤)གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ ་ཏུ ་ཁྲིམས ་

མཐུན་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་

(R.C&R.P)ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། དུས་

འགྱངས་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས། 

(༥) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་

ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་

རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་། འགོས་ནད་རིགས་

མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་

སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་(MC)ཁ་གསར་སྟེང་

རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་དཔར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་

པའི་ལས་དམ་དང་། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་

མ། (རྡ་ས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱོར་

ཡིན་ཚེ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚེ་བརྟེན་རྡོ་རྗེའི་ངོས་

སྦྱོར་ཞུ་དགོས།)

(༦) སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ན་དང་། དེ་

མིན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཆེད་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པའི་ལག་

འཁྱེར་གང་རུང་གི་ངོ་བཤུས།

(༧) རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྦྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་

སྦྱོར་(Character Certificate)ངོ་མ།

(༨) ལས་བྱེད་ཁོངས་ཚུད་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༥ 

ཞབས་ཞུ་གནང་རྒྱུའི་གན་ཡིག་རྗེས་སུ་འབུལ་

ན་འཐུས་རྒྱུ།

(༩) གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་

ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་སྡེ་ཚན་དེའི་

འགན་འཛིན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་

(No Objection Letter)ངོ་མ་བཅས་

མཉམ་འབུལ་དགོས། གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་

ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནམ། འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐོ་གཞག་

བྱས་པའི་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་

དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་

ཏེ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ འགྱངས་

མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དང་སླད་འབྲེལ་

བ་གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་དང་། ཁ་དཔར་ཨང། 

གློག་འཕྲིན།(E-Mail)ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་

བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུལ་

འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་

ཚོད་བལྟའི་དུས་ཚེས་གཙང་བའི་ལས་བྱེད་

ཡིན་མུས་སུ་རུང་གནས་རིམ་འོག་མ་ནས་ཀྱང་

སྒྲིག་གསལ་ལྟར་སྙན་འབུལ་ཆོག་རྒྱུ། གོང་

གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་

རིགས་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། འཚང་སྙན་

དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་

ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་ཆེད་དུས་

ཐོག་འབོད་བརྡ་ཡོང་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་

འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་

གྱིས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་གྱིས་ཡིག་རྒྱུགས་

བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་

བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༣ ལ།།
Secretary
Public Service Commission,
Central Tibetan Administration,
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala-176215
Distt.Kangra, (H.P)
Tel: 01892-226240
Telefax: 01892-222328
E-mail: psc@tibet.net

སྐུ་ཞབས་མོ་ཧན་སིང་མཆོག་འདས་གྲོངས་
སུ་གྱུར་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་

མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས་པ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

ཡིན་པ་སྤྱི་འབངས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ Sa-

majwadi Party ཚོགས་མི་དང་ཡུན་རིང་

ནས་བོད་དོན་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་རང་ལོ་ ༦༨ ལ་ཕེབས་པའི་

སྐུ་ཞབས་མོ་ཧན་སིང་ Mr Mohan Singh 

མཆོག་ལ་སྐྲན་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་སྟེ་ཡུན་

རིང་སྨན་བཅོས་བྱས་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་

བར་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ རེས་

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་དིལླཱི་ཨེམ་སི་སྨན་ཁང་ AI-

IMS དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ལྕམ་སྐུ་ཨུར་མི་

ལ་སིང་ Mrs Urmila Singh མཆོག་ལ་

མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་འཕྲིན་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན།  སྐུ་ཞབས་མོ་ཧན་སིང་

མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་

བློ་ཕམ་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བར་བོད་མིའི་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་གྲོགས་

པོ་ཞིག་མེད་པར་གྱུར་བ་མ་ཟད། བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་

ལྟ་གྲུབ་ཚད་མཐོན་པོ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་

གྱི་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མི་འཇོན་ཐང་ཅན་

ཞིག་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།  དམ་པ་ཁོང་གིས་

གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་དོན་ལ་

ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་

པ་དེ་བོད་མི་ཚོས་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད།  

དམ་པ་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་

སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་འདི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་

སྒྲོན་ཞུས་ཡོད་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་མཛད་པ་དང༌ལྷན་དམ་

པ་ཁོང་ལ་ཐུགས་སྨོན་ཡང་མཛད་ཡོད། ཅེས་

གསུང་པ་དང་སྦྲགས།  སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

དམ་པ་ཁོང་གིས་བོད་དོན་ཆེད་སེམས་འཁུར་

ཆེན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་སྐོར་གསུངས་

དོན།  སྐུ་ཞབས་མོ་ཧན་སིང་མཆོག་ནི་ཡུན་

རིང་ནས་བོད་མིར་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་གྲོགས་

པོ་བློས་ཐུབ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་།  དམ་པ་ཁོང་

གིས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུར་གནང་

བ་བརྒྱུད། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ནང་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་གླེང་སྟེགས་ཐོག་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཐོབ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།  

དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་ངས་སྐུ་

ཉིད་མཆོག་དང་སྲས་མོ་རྣམ་གཉིས་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད། 

མ་ཡིག་ངོ་མ་དབྱིན་ཡིག་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་

པས་དབྱིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།

བུ་མོ་ཤི་ལོག་སྒྲོལ་མ་ལགས་སུ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ལུས་

རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཐོག བོད་རིགས་བུ་མོ་ཤི་ལོག་

སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་རྒྱ་ ༦༣ པའི་གྱད་རྩལ་

འཇུ་རེས་ཀྱི་འགྲན་སྡུར་ལ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་

བླངས་འདུག

  དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

ཡོངས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ལུས་རྩལ་འགྲན་

ཚོགས་ཐོག བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་རུ་

ཁག་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༦ ཅན་གྱི་བོད་རིགས་

བུ་མོ་ཤི་ལོག་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ སྤྱི་རྒྱ་ ༦༣ 

པའི་གྱད་རྩལ་འཇུ་རེས་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་

ཨང་དང་པོ་བླངས་ཏེ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་

ཡོད། ཁོ་མོ་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་རྩལ་འགྲན་

སྡུར་ཁྲོད་ཨང་དང་པོ་ལེན་མཁན་གྱི་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་བ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་

ཡོད་འདུག

 ཤི་ལོག་སྒྲོལ་མ་ལགས་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་ཉིང་ཁྲི་རྫོང་བུ་སྐྱིད་

གྲོང་བརྡལ་གྱི་ཞིང་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་

ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། རང་ལོ་ ༡༥ ཙམ་

ནས་བཟུང་གྱད་རྩལ་འཇུ་རེས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་

བྱེད་འགོ་བཙུགས་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལུས་རྩལ་རུ་ཁག་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་པེ་ཅིན་ལུས་རྩལ་སློབ་

ཆེན་དུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལུས་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་

གནང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་རྒྱལ་ཁབ་གྱད་

རྩལ་འཇུ་རེས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་བའི་གྲས་

སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཊར་ཀི་(Turkey) 

ནང་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་

རང་བཞིན་གྱི་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་

ཁྲོད་བུད་མེད་ཀྱི་སྤྱི་རྒྱ་ ༦༧ པའི་

གྱད་རྩལ་འཇུ་རེས་འགྲན་སྡུར་དང། 

འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ ༤ པའི་ནང་རྒྱ་གར་

དུ་ཚོགས་པའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་ལུས་རྩལ་

འགྲན་ཚོགས་བཅས་ལས་ཨང་དང་པོ་

ཐོབ་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢5

ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་
ལགས་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༢༠ ཐོག སྐབས་བཅོ་

ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་ལས་

ཉིན་བཞི་པའི་སྟེང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གིས་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་

གྲགས་ལགས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་ཏུ་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་

འདུག

 དེ ་ཡང ་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མིའི ་

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་དགོངས་

དོན་ལྟར། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་

མཆོག་དང༌། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

མཆོག་བཅས་སོ་སོའ ་ིགོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་

ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། 

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྲིད་

སྐྱོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་

སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པའི་མི་

འགྲོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའི་འདེམས་སྒྲུག་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་

འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་

འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དེར་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་འོས་

ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་འོག 

དེ་སྔའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བྱ་དུར་བསོད་

ནམས་བཟང་པོ་མཆོག་དང་། བཀའ་ཟུར་ཚེ་

རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག འོས་བསྡུ་དང་ལས་

བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྣམ་

རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་

ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་

བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག་དང། ཆོས་རིག་

དྲུང་ཆེ་ཆོས་ཁྲི་སྟེང་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་

ལགས་གཉིས་མཐའ་མའི་འོས་གཞིར་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་འདུག

 སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་ ༦ པའི་ཉིན་བཞི་པར་གྲོས་ཚོགས་སུ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་

འདེམས་ཐོན་གནང་ཆེད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་

མཐའ་མའི་འོས་གཞིར་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ཆོས་

ཁྲི་སྟེང་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལགས་དང་

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བཀའ་

བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་ངོ་ཡོད་

སྤྱི་འཐུས་ རྣམ་པས་འོས་ཤོག་བླུགས་ཡོད་

ཁོངས་ནས་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེར་འོས་གྲངས་ 

༢༡ ཐོབ་ཡོད་པ་དང། རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་

མཆོག་ལ་འོས་གྲངས་ ༡༦ ཐོབ་པར་བརྟེན། 

ཆོས་ཁྲི་སྟེང་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལགས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་ཏུ་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་སྤེལ་ཡོད།

རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་མོ་ཧན་སིང་མཆོག་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་གྲོས་ཚོགས་ནང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

ཡིན་པ་སྤྱི་འབངས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ Sa-

majwadi Party ཚོགས་མི་དང་ཡུན་རིང་

ནས་བོད་དོན་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་རང་ལོ་ ༦༨ ལ་ཕེབས་པའི་

སྐུ་ཞབས་མོ་ཧན་སིང་ Mr Mohan Singh 

མཆོག་ལ་སྐྲན་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་སྟེ་ཡུན་

རིང་སྨན་བཅོས་བྱས་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་

ཉི་མའི་ཉིན་ལྡི་ལི་ཨེམ་སི་སྨན་ཁང་ AIIMS 

དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་

པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའི་ཉིན་ལྔ་པར་གཞུང་

འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་

ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་

བའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 རྒྱ་གར་ས་མྗ་ཝ་ཏི་ (Samajwa-

di) པའི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་། ཡུན་རིང་བོད་

དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་

སྐུ་ཞབས་མོ་ཧན་སིང་ (Mohan Singh) 

མཆོག་ཁ་ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ 

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༡༥ ཐོག་ཡུན་རིང་སྙུན་

མནར་རྐྱེན་པས་ལྡི་ལི་ (AIIMS) སྨན་ཁང་དུ་

སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་

ཚུལ་ཐོན་འདུག  ཁོང་རྒྱ་གར་ཡུ་སྤིའི་མངའ་

སྡེའི་རྡེའུ་རིཡཱ་ (Deoria) ཁོངས་ཇ་ཡེ་ན་

སྒར་ (Jai Nagar) དུ་ཕྱི་ ལོ་ ༡༩༤༥ ལོར་

སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། སློབ་གཉེར་གནང་སྐབས་ 

༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༦༩ བར་ཨ་ལཱ་བྷ་རྡ་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་སྐབས་

ཀྱི་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་པའི་དབུ་

འཁྲིད་སྙན་གྲགས་ཅན་རཱཇ་ན་ར་ཡན་ (Raj-

Narain) མཆོག་དང་། སྐུ་ཞབས་ Dr. Ram 

Manohar Lohia མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་

སྣེ་འཁྲིད་འོག་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟའི་ལས་འགུལ་ནང་

ཞུགས་སྐབས་བཙོན་ཁང་ནང་ཐེངས་མང་

ཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད།

          ཁོང་ཡུ་སྤི་ (U.P.) མངའ་སྡེའི་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༥ ལོ་བར་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་གནང་མྱོང་བ་དང་། རྒྱ་གར་

གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྐབས་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་

གཉིས། བཅུ་བཞི་བཅས་སོ་སོར་འདེམས་ཐོན་

ལྟར་མཛད་འཁུར་བཞེས་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ་

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་མིའང་

སྐབས་གཉིས་རིང་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་

པ་མ་ཟད། Samajwadi ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་དང་། གྲོས་ཚོགས་ནང་

ཚོགས་པའི་སྣེ་འཁྲིད་འགན་འཁུར་གནང་ཡོད། 

ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱང་

འཐོབ་ཡོད། ཁོང་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་མ་

ཟད། ཕྱག་དེབ་ཀྱང་འགའ་ཤས་བརྩམས་གནང་

མཛད་ཡོད། 

 ཁོང་ནི་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་

ཐེངས་དང་པོ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྐུ་ཞབས་འཇོར་

ཇ་ཕར་ནན་ཌསེ་ (George Fernandes) 

མཆོག་ལྷན་དུ་གོ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་གནང་

མཁན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། དེའི་རྗེས་སུའང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་སྔ་

རྗེས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དུས་རྒྱུན་དུ་

བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་གྲོས་

ཚོགས་ནང་གླེང་སློང་གནང་བ་དང་། སློབ་སྟོན་

ཞུ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་ཁོང་ནི་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་དུས་རྟག་དུ་དད་གུས་ཆེན་པོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཐེངས་མང་མཇལ་མྱོང་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་བཅས།། 

གྲོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི་རངས་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་ཁོང་གི་

ཕུགས་འདུན་བཟང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་

ཅིང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདེ་ནས་བདེ་བར་

བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་

བཅས་དང་། ཤུལ་ལུས་ལྟོས་བཅས་ནང་མི་

རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་

བཅས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དུ། ཞེས་སྒྲོགས་སྦྱངས་

གནང་གྲུབ་བསྟུན། སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་

བཟོད་པ་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་

གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བློན་རྣམ་པས་

འདས་པོ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་

ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་གནང་ཡོད།།

བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་སྐོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་

རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ SARD  བུད་མེད་ནུས་

ཤུགས་གོང་འཕེལ་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ། ཅེས་པའི་

ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་དང་སྟབས་

བསྟུན་ནས་བཏོན་འདུག  སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་རྒྱ་

གར་བྱང་ཕྱོགས་དང་། བྱང་ཤར། དབུས། ལྷོ་

ཕྱོགས་སོགས་སུ་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་

བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཁག་གཅིག་ལ་

དྲི་བ་བཏང་ཡོད། དེ་ནི་བོད་པའི་བུད་མེད་ཁྱོན་

ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ནས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཙམ་ལོང་

བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་ཁོང་ཚོར་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་

གནད་དོན་གཙོ་བོ་རྣམས་ནི་ཤེས་ཡོན་དང་འགོ་

ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་། ཆང་ས། འཕྲོད་བསྟེན། 

དཔལ་འབྱོར་འདུ་དགོས་སོགས་ཡིན་འདུག   

ལས་གཞི་དེར་སློབ་སྟོན་གནང་མཁན་ཉམས་

ཞིབ་པ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་གྷེ་རེ་སི་ཧེན་

རི་ Dr. Grace Henry མཆོག་དང། སྐུ་

ཞབས་ཨར་ཝིན་དི་རཱ་ཇི་ Dr. Aravind Raj 

མཆོག་ཡིན་འདུག 

རྒྱ་གཞུང་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ། 
   
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱའི་བཙན་འོག་

གི་བོད་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དག་གི་གནས་སྟངས་

ཞུ་གཏུག་དང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་བབ་

སྐོར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་དོན་

ཚན་བདུན་ཅན་ཞིག་སྤྱི་མོས་ཐོག་བཞག་འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་

ཡན་ལག་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ལས་ཁུངས་སུ་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་གཞོན་སྤྲོ་

ཚིགས་ཆོས་གྲགས་ལགས་དང་། དྲུང་ཆེ་གཡུ་

སྒང་འོད་ཟེར་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་གསར་འགོད་

ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐོངས་ཏེ།  ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༩ ནས་ ༡༢ ཉིན་བར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཨ་ཡེ་སི་ལན་

ཌིའི་ (Iceland) རྒྱལ་ས་རེཀ་རྗ་ཝེཀ་ནང་

ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༧༩ པའི་ཐོག་

མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐོར་གསུངས་ཡོད། 

 ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱ་དམར་གཞུང་

གིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་བོད་མི་རྩོམ་པ་

པོ་དང་སྒྱུ་རྩལ་པ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་

གློད་བཀྲོལ་དང་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ། དེ་

བཞིན་བོད་མི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུས་རང་སྲེག་ངོ་

རྒོལ་བྱས་པའི ་ཐད་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་རང་དབང་ལྡན་པའི་གསར་

འགོད་པ་ས་གནས་སུ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་འགྲོ ་

བསྐྱོད་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་པ། བོད་ནང་གི་སྨྲ་

བརྗོད་རང་དབང་དང་། སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་

གནད་དོན། ཆོས་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་

ལེན་གྱི་རང་དབང་སོགས་འཁོད་པའི་གྲོས་ཆོད་

དོན་ཚན་བདུན་ཅན་ཞིག་སྤྱི་མོས་བཞག་ཡོད་

པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་དག་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་

ཁག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢5

༸གོང་ས་མཆོག་ལྷ་དགོངས་དྭངས་ཆེད་སྤྱི་མོས་ཐོག་གྲོས་ཆོད་བྱུང་བ། 
༄༅། །ཉེ་ཆར་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཉིན་ཕོ་

བྲང་ནང་དུ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་དང་། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་

འགན་འཛིན་ཡན་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

གང་ཉིད་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་དང་དགུང་གྲངས་

ཉུང་འཕྲི་མཛད་དགོངས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་

པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩  

ཉིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་དྲུག་པའི་ཉིན་གཉིས་པའི་ཕྱེད་ཡོལ་སྤྱི་

འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལྷ་དགོངས་དྭངས་

ཆེད་སྤྱི་མོས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་

ཅིག་བཞག་འདུག གྲོས་ཆོད་དེར་གྲོས་འཆར་

འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་

འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་

གཙོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚང་མས་སྤྱི་

མོས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འདུག གྲོས་ཆོད་

དེར་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། 

 ༡༽ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐད་ཀའི་དབུ་འཁྲིད་མ་མཛད་

པར་གཞིས་བྱེས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་བློ་བདེ་

བག་ཕེབས་ཤིག་ད་དུང་ཡོང་གི་མེད་པས། 

མགོན་པོ་མཆོག་ནི་བོད་མིའི་རང་དབང་སླར་

གསོའ་ིརེ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། གཞིས་བྱེས་

གཉིས་ཀའི་ལྷག་བསམ་དང་། སེམས་ཤུགས། 

སྙིང་སྟོབས། བདེ་སྐྱིད་བཅས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཆགས་

ཡོད་ན། ཉེ་ཆར་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཉིན་གྱི་

ཕྱི་དྲོར་ཕོ་བྲང་ཚོམས་ཆེན་དུ། མང་གཙོའི་ཀ་

བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། སྲི་ཞུའི་

ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཡན་གྱི་གནས་

རིམ་ཅན་ཡན་ལ་ཞུགས་མོལ་སྐབས། ༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་ཞལ་གསུང་དྲོན་མོས་དགུང་

གྲངས་ཉུང་འཕྲི་མཛད་དགོངས་ཕེབས་པར་

གུས་ཅག་རྣམས་བློས་བཟོད་ཐབས་རྩ་བྲལ་

ལ་བརྟེན། དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་གཞི་མི་མཛད་

པར་བླ་ལྷའི་ལུང་དོན་དང་། སྔོན་ནས་ཞལ་

བཞེས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བཞིན་དགུང་གྲངས་ 

༡༡༣ ལྷག་བཞུགས་གནང་མཛད་སྐྱོང་ཡོང་

བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་འདིའི་

ཐོག་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་

བྱས་ཏེ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་རྒྱུ་

དང། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མང་ཚོགས་

བཅས་ཡོངས་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་རྒྱལ་

བ་ཚེ ་མཐའ་ཡས་པའི ་ངོ ་བོར་བརྟན་པར་

བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་

པ་ཞིག་བསྟར་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པའི་ཞལ་

བཞེས་བཀའ་བཟང་སྐྱབས་འཇུག་སྤྱི་སྨིན་

ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ།

 ༢༽ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་གསང་བ་

གསུམ་ལ་ཚུལ་བསྟན་སྐུ་གེགས་ཀྱི་མཚན་

མ་ཆ་ཕྲ་མོས་ཀྱང་མ་རེག་པར་༸ཞབས་

པད་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་རྟག་བརྟན་

འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ནི། གཙོ་བོ་མགོན་པོ་

མཆོག་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་

གྱི་བྱིན་མཐུ་དང། བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་

བསོད་ནམས། བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་

མཚོའི་སྡོང་གྲོགས་བཅས་དང། དེ་བས་ཀྱང་

གལ་ཆེ་བ་ནི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་

པས་མཉེས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཆོལ་གསུམ་བོད་

མི་ཡོངས་རྫོགས་དམ་ཚིག་གཟོང་ཁ་གཅིག་

སྒྲིལ་ཐོག་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་ལ་རག་

ལས་ཡོད་པ་རྟག་ཏུ་བླ་ལྷའི་ཐུགས་དམ་དང། 

བཀའ་ལུང་ཕེབས་དང་ཕེབས་བཞིན་པ་ལྟར་

བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་འཕྱུག་མེད་

ཞུ་རྒྱུ་དང། བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་མི་ཐུབ་

ཅིང། དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་སྤྱི་དང་། བོད་

རིགས་སྤྱི་དང། བོད་མིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཆོས་རིག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཡོང་ཐབས་

ལ་བསམ་པའི ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

བཅས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བསམ་ཤེས་ཞིབ་

ཏུ་མེད་པར་རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་ཡིན་ཤས་

ཀྱང་། སེམས་ཚོར་ཙམ་གཙོར་འདོན་གྱིས་མ་

འོངས་བོད་མིའི་བདེ་དོན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བཅས་

གང་ཅིར་གསབ་ཐབས་བྲལ་བའི་གྱོང་གུན་འགྲོ་

གཞིའི་ཐལ་སྤྱོད་སྤེལ་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་བསྐོན་སོགས་ཞུ་སྒོ་ལྷོད་

མེད་བྱ་རྒྱུ། 

 ༣༽ མགོན་པོ་མཆོག་གིས་མཁའ་

མཉམ་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཁ་བའི་ལྗོངས་

ཀྱི་ཆེས་ཉམ་ཐག་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཐུགས་

བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་དགོངས་ཏེ་བོད་མིའི་

བདེ་དོན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཆོས་སྲིད་གང་གི་

ཐོག་ཏུའང་ཞན་ཆའི་རིགས་གཟིགས་ཚེ་དུས་

ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གསུང་གི་

བདུད་རྩི་ཆུ་བོའ ་ིརྒྱུན་བཞིན་སྨིན་སྩོལ་བཀའ་

དྲིན་ཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང། གུས་འབངས་རྣམས་

ཀྱིས་ཀྱང་༸རྒྱལ་བའི་དགོངས་གཞི་ལྟར་མང་

གཙོ་ཡང་དག་པའི་ལམ་བཟང་ཐོག་ཤར་བསྐྱོད་

ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྲི་ཞུའི་ཞུ་སྒོ་གང་ཅིར་སྔར་ལྷག་

འབད་འབུངས་འཁུར་བསྐྱེད་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་

བརྟན་བཟུང་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་

དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ། ། 

གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས།
༄༅། །ཆོས་ཁྲི་སྟེང་པ་ངག་དབང་ཆོས་

གྲགས་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་ལྷོ་མདོ་

མཁར་ཆོས་ཁྲི་སྟེང་པའི་མི་ཚང་དུ་ཕ་པདྨ་

དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་མ་ཚེ་རིང་དབྱངས་

ལགས་གཉིས་ཀྱི་བུར་འཁྲུངས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

ལོར་བོད་ནས་འབྲུག་བརྒྱུད་འབུམ་སྡེ་ལ་དང། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་འབུམ་སྡེ་ལ་ནས་ལྡི་ལི་

བརྒྱུད་ཨོ་རི་སར་འབྱོར། ཨོ་རི་ས་ནས་མ་སུ་

རི་སློབ་གྲྭར་གནས་སྤོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ 

ལོར་འཛིན་རིམ་ ༡༡ ཐོན། དེ་རྗེས་ཅན་ལྡི་

སྒར་ནས་མཐོ་སློབ་ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་

བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་སུ་

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཨོ་རི་སར་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༧༩ བར་གཞིས་ལས་སྐད་དྲུང་དང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༧༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ བར་བོད་གཞུང་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་དོན་སྣེ་མང་འགན་

འཁུར་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༢ བར་

ཀུ་ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་འཁུར་ཞུས་

ཏེ་ལས་ཡུལ་འདིའི་རིང་གནས་སྡོད་མི་མང་གི་

འཕྲལ་སེལ་སྡོད་ཁང་ཉམས་གསོ། མིང་མང་

ཉམ་ཐག་ལ་དམིགས་བསལ་བལྟ་རྟོགས། དཔལ་

རབ་གླིང་གཞིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་སོགས་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ 

བར་བོད་གཞུང་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་རིང་གངས་སྐྱིད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་དང་ལས་ཤག་གྲངས་ ༧༥ 

ཉམས་གསོ་གསར་བཟོ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ 

ནས་ ༡༩༩༥ བར་ཨ་རིར་ལོ་གཅིག་རིང་སྲིད་

དོན་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་སློབ་སྦྱོང་དུ་བསྐྱོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ 

བར་ལ་དྭགས་ལྷོ་བྱང་གཞིས་སྤྱིའི་ལས་ཁུར་

རིང་བསོད་ནམས་གླིང་བརྒྱ་ཤོག་བཅུ་གཅིག་

གི་མི ་མང་ལ་ས་འོག་ནས་འཐུང་ཆུ་འཐེན་

འདྲེན། མིང་མང་གི་སྡོད་ཁང་ཉམས་གསོ། 

གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་

འབྲེལ་ས་ཁྲ་བཟོ་འདོན། གཞིས་ཆགས་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཁང་མིག་དགུ་ཅན་གསར་སྐྲུན། ལ་

དྭགས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ལ་ཉི ་འོད་ཀྱི་གློག་

གྲངས་ ༤༣༦ གསར་འཛུགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ 

ནས་ ༢༠༠༠ བར་ལྷོ་སྤྱིའི་ལས་འཁུར་རིང་

ལྷོ་གཞིས་ཁག་ལྔའི་གནས་འཁོད་མི་མང་གི་

འཕྲལ་ཕུགས་དཀའ་སེལ་སླད་གཞིས་ཆགས་

སོ་སོར་འོས་འཚམ་གྱིས་འཆར་གཞི་གསར་

པ་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་བསོད་ནམས་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་བརྒྱུད་བཟོ་འདོན་ཁྱབ་

ཁོངས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི་མངའ་གཞུང་

དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱིས་

སྙན་སེང་ཞུས་པས་བྱས་འབྲས་སུ་མངའ་

གཞུང་འཁྲལ་བསྡུ་བློན་ཆེན་དབུ་བཞུགས་

ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སྡེའི་ཚན་པ་བཅུ་དྲུག་

གི་དྲུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན་བོད་མི་གནས་

སྡོད་རྫོང་གསུམ་གྱི་རྫོང་དཔོན་རྣམ་པ། ལྷོ་སྤྱི་

དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལྔ་བཅས་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཞུས།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ 

བར་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་

འཛིན། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལྔ་

ལ་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་དང། རྒྱ་གར་གྲོང་

སྡེ་ཆེ་ཁག་དང་། བོད་མིའི་གནས་སྡོད་གཞིས་

སྒར་བཅས་ལ་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ བར་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ བར་ཚོགས་དྲུང་ལས་འཕར། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་གནས་སྤར་

གྱིས། ༢༠༠༥ བར་བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༠ བར་

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་

དྲུང་། སྐབས་དེར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

གི་ཁ་གཏད་དུ་སིམ་ལ་མངའ་གཞུང་ཁྲིམས་ཁང་

ལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༢ ནས་ ༢༠༡༣།༩ བར་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་ཁུར་

ཞུ་མུས་ཐོག་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་དུ་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་བ་བཅས། །

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།
༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་

དེ་ཤིའི་མངའ་སྡེའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་

འདྲ་མིན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་གྱི་

སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་མན་མོ་ཧན་སིངྒ་མཆོག་ 

Prime Minister Manmohan Singh 

དང་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་སྙན་

ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ནི།  རྒྱ་

གར་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ་

མ་ཟད། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཆེད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་དགོས་པ་

དང་། གཞན་ཡང་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། 

རྒྱ་གར་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་བརྟན་ལྷིང་ངོ་མ་

ཞིག་ཡོང་དགོས་ན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུ་

དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།  ལོ་རྒྱུས་

ཐོག་བོད་རང་བཙན་ཡིན་སྐབས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་

དང་བོད་དབར་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མཚོན་འབྲེལ་

ལམ་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཨ་རུ་

ན་ཅལ་མི་མང་ཚོར་རང་བཞིན་གྱིས་བོད་མི་

ཚོར་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་དང་ཁོང་ཚོའི་དཀའ་

ངལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོང་བཞིན་

ཡོད། ཞུ་སྙན་དེར་མཚན་རྟགས་འགོད་མཁན་

ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་

རྣམས་ནི། ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་དེ་ཤིའི་ཀོངྒ་རེ་

སི་ Arunachal Pradesh Congress 

Committee  ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མུ་ཀུཏ་མི་ཐི་Mukut 

Mithi མཆོག་དང། མངའ་སྡེའི་ཨེན་སི་པི་ 

NCPཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཁ་ཕ་བྷེང་གི་ཡ་ 

Kahfa Bengia མཆོག མངའ་སྡེའི་བྷི་ཇེ་

པིའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ BJP 

སྐུ་ཞབས་ཏ་ཡི་ཏ་གག་ Tai Tagak མཆོག 

ཨ་རུ་ན་ཅལ་མི་མང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ 

People’s Party of Arunachalསྐུ་ཞབས་

ཀ་མེང་རིང་གུ་མཆོག  Kameng Ringu དེ་

བཞིན་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཏ་ཆོ་

ཁ་བྷཀ་མཆོག་ Tacho Kabak བཅས་ཡིན་

འདུག 

གལ་ཆེའི་གསལ་བརྡ།
༄༅། །བཞུགས་སྒར་དུ་གནས་འཁོད་སྐྱབས་

བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ཐོག་གནས་སྐོར་འཁོད་

པའི་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ། རྡ་ས་ས་གནས་

སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༣༠ བར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་

དུས་འགྱངས་ཐོབ་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་

དབུས་གཞུང་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཐོག་

རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི་

སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ལོ་རེ་བཞིན་དུས་འགྱངས་

གནང་རྒྱུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཟིན་པ་ལྟར། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ལྷག་

པ་ནས་བཟུང་དུས་འགྱངས་དེབ་འགོད་འགོ་

འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང་། འདི་ལོའ་ིརིང་ལག་

འཁྱེར་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རེས་

གཟའ་ཟླ་བ་དང། ལྷག་པ། པ་སངས་བཅས་

ཡིན་པ་དང་། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་

ནས་འགེངས་ཤོག་བཞེས་ཏེ་ས་གནས་ལག་

འཁྱེར་ (FRO) ལས་ཁུངས་སུ་དོ་བདག་

སོ་སོ་ངོ་བཅར་གྱིས་དུས་འགྱངས་ཞུ་དགོས། 

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དེབ་འགོད་དུས་ཚོད་

ངེས་ཅན་རིང་ཡིན་འདུག་པར་བརྟེན་དེ་ལུགས་

རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱི་དུས་ཐོག་ངོ་བཅར་

ངེས་པར་དུ་ཡོང་བ་ཞུ།

 ཕྱིན་ཆད་དོ་བདག་རང་ཉིད་རྒྱ་

གར་ནང་ཁུལ་གནས་སྤོས་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚེ་

ཐོན་མཆན་དང་འབྱོར་མཆན་ཞུ་དགོས། དེ་

བཞིན་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་

གཏན་དུ་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་ཚེ་སྐྱབས་བཅོལ་

ལག་དེབ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིརྒྱ་གར་ལག་འཁྱེར་ 

(FRO) ལས་ཁུངས་སུ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས་

འདུག་པ་དེ་ལུགས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གིས་

ལག་བསྟར་ཡོང་བ་ཞུ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ལ།།


