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དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི ་རྩ་

ཁིམས་ཀི་སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།  

   བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྷ་བབས་ཀི་གནས་སུ་གསུང་ཆོས་དང་

གནས་གཟིགས་མཛད་པ།
༄༅། །སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞོན་ནུ་ནང་ཆོས་

ཚོགས་པས་ (Youth Buddhist Society)  

ཇི་ལྟར་སོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་

བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སེ། རྒྱ་གར་བྱང་

ཕོགས་སན་ཀི་སའམ་ལྷ་བབས་ཀི་གནས་ཞེས་

པའི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་དུ་རྒྱ་གར་གཙོ་བོར་

གྱུར་བའི་བོད་པ་དང་། ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ། ཡུ་རོབ། 

བྱང་ཨ་རི་སོགས་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་གི་དད་ལྡན་

ཆོས་ཞུ་བ་ཁོན་མི་གྲངས་ ༢༠༠༠༠ ཙམ་ལ་ཉིན་

གྲངས་གཉིས་རིང་གསུང་ཆོས་སྩལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་ཨུ་ཏྟར་པྲ་

དེཤ་མངའ་སེའི་ཕ་རུ་ཁཱ་བྷཏ་ (Farukhabad) 

རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་

སན་ཀི་ས་ (Sankisa) བོད་སྐད་དུ་ལྷ་བབས་

གནས་སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། མངའ་

སེའི་འཕྲུལ་རིག་ཤེས་ཡོན་བོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

ཨ་ལོཀ་ཀུ་མཱར་ཤཱཀ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ས་

གནས་ཀི་དཔོན་རིགས་དང་། ཆིབས་སྒྱུར་གོ་

སྒིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་

སོགས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

 མགོན་པོ ་གང་ཉིད་མཆོག་ཁུལ་

དེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཐད་ཀར་

གནས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཏེ། སོན་ལམ་སོགས་

གསུང་འདོན་མཛད་འདུག་པ་མ་ཟད། ཕི་ཟླ་ 

༡ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ བཅས་

ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་རེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་

པའི་རྟེན་འབེལ་བསོད་པ་དང་། ཆོས་ཀི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་བཅས་ཀི་ཆོས་འབེལ་སོགས་སྩལ་

གནང་བ་དང་། རྒྱ་གར་གཞོན་ནུ་ནང་ཆོས་

ཚོགས་པའི་ཤེས་ཡོན་བསི་གནས་ཁང་ཞིག་

དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་དང་། དིལ་མགོ་མཁེན་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མས་ནང་པའི་གནས་

ཆེན་ཁག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་རྒྱུའི་ཐུགས་

འདོད་ཡོད་པ་བཞིན་འབེལ་ཡོད་ཞེ་ཆེན་དགོན་

པས་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་མཆོད་རྟེན་ལ་

རབ་གནས་ཀང་མཛད་འདུག དེ་ནས་མགྲོན་

ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏེ་ཨུ་ཏྟར་པྲ་དེཤ་

མངའ་སེའི་སྤི་ཁབ་བོན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་མཛད་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛེས་

སྡུག་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གནས་མཆོག་འདི་མ་

འོངས་པར་རྒྱ་སྐེད་གཏོང་ཐབས་དགོས་པའི་

ལམ་སོན་ཡང་མཛད་འདུག

 དེ་ཡང་ལྷ་བབས་གནས་ནི། སོན་

པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆོག་དགུང་

གྲངས་ ༤༡ ལ་ཕེབས་པ་ལྕགས་ཕོ་བྱི་བའི་

ལོར། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་མི་ཡུལ་ནས་ཚེ་

འཕོས་ཏེ་འདོད་ལྷར་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་ལྷ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་གི་རྒྱུད་

ལ་རྣམ་དཀར་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བའི་རྩ་

བ་ཡོད་པ་རྣམས་སིན་གྲོལ་གི་གནས་སུ་འགོད་

པའི་དུས་ལ་བབས་པ་མཁེན་ནས། སངས་

རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་

གསུམ་དུ་ཕེབས་ནས། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་འོད་སྲུང་

སོགས་དགྲ་བཅོམ་པ་བརྒྱད་སོང་གི་འཁོར་གི་

དབུས་སུ་དབྱར་གནས་མཛད་དེ་ཡུམ་སྒྱུ་མ་

ལྷ་མཛེས་ཀི་སྐུ་སྐེ་སོགས་ལྷ་རིགས་ཀི་གདུལ་

བྱ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་ཏེ་བཞུགས་པར།  རྒྱ་

གར་ཡུལ་དབུས་ཀི་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སིང་

པོས་གཙོས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་སོགས་

པས་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་སྐུ་མ་མཐོང་ 

ཞིང་། གསུང་ཡང་མ་ཐོས་པར་ཡུན་རིང་སོང་

བས། མོའུ་འགལ་གི་བུ་ལ་འཕགས་པ་རྫུ་

འཕྲུལ་ཅན་ཁེད་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛམ་

གིང་དུ་སྤན་དྲོངས་ཤིག་ཞེས་གསོལ་བ་ལྟར། 

འཕགས་པ་མོའུ་འགལ་གི་བུ་ལྷའི་གནས་སུ་

བྱོན་ཏེ་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛམ་བུ་གིང་

དུ་བྱོན་པར་ཞུ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། 

སོན་པ་མཆོག་གིས་ཀང་། བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་

རེས་སུ་གསལ་ལྡན་གྲོང་གི་ལ་བ་ཛ་རའི་ནགས་

སུ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཤིང་དྲུང་དུ་བྱོན་པར་ཞལ་

གིས་བཞེས་པ་དང་། ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་

ཚེས་ནི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་

ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། ལྷ་བབས་གནས་ནི་

དེང་གི་Sankisaསན་ཀི་སཱ་ཞེས་པ་འདི་ཡིན། 

 སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལོ་ངོ་ ༥༥ གོང་སེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ 

ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏེ་

ཟླ་བ་དགུ་ཙམ་གི་རེས་གནས་མཆོག་འདིར་

གནས་གཟིགས་མཛད་ཡོད། སྐབས་དེར་བསྐོན་

པའི་སྐུ་པར་ཞིག་དང་ཕག་བིས་ཤིག་ད་ལྟ་ས་

ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་ཁིམ་ཚང་ཞིག་གིས་བདག་

ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྤན་

འབུལ་ཞུས་འདུག

སིད་སྐོང་མཆོག་ཨ་རི་ཁུལ་དུ་གཞུང་འབེལ་

ཕོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཕི་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༡༣ བར་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་

བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལྡི་ལི་དང་། ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་

སི། བྷོས་ཊོན་བཅས་ས་གནས་ཁག་གཅིག་ཏུ་ཕོགས་

ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག

 དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ག་གྷལ་ནས་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་དང་། ཕི་ཚེས་ ༣༡ 

ཉིན་ལྡི་ལི་ཀི་རོ་རི་མལ་ (Kirori Mal) མཐོ་

སོབ་ཀི་བོད་རིགས་སོབ་མ་རྣམས་ནས་གོ་སྒིག་ཞུས་

པའི་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་གི་བགྲོ་གེང་ཚོགས་འདུ་

ཞིག་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ། དེ་མིན་གཞུང་འབེལ་

ལས་དོན་ཁག་ལེགས་གྲུབ་རེས། ཕི་ཚེས་ ༣ ཉིན་

ལྡི་ལི་ནས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་ཕེབས་འབྱོར་གིས་ཕི་

ཚེས་ ༤ ནས་ ༧ བར་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་ཁུལ་གི་

ལས་འཆར་ཁག་གྲུབ་རེས་ཕི་ཚེས་ ༩ ཉིན་བྷོས་ཊོན་

དུ་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ། ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

བྷོས་ཊོན་ནས་མུ་ནིཀ་བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་ 

དང་།  ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་ག་གྷལ་བརྒྱུད་རྡ་

སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ཇོཏ་སྤུར་དུ་བོད་ཀི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཧིན་

བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་དང་། འཕགས་བོད་བུད་

མེད་སེ་ཚན་བཅས་ནས་གོ་སྒིག་འོག་རྒྱ་གར་ར་ཇ་

སེ་ཐན་མངའ་སེའི་གྲོང་ཁེར་ཇོཏ་སྤུར་ (Jodhpur) 
ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱན་དྷི་

སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་བོད་ཀི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་

འདུག

 སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གི ་རྒྱལ་ས་ལྡི ་

ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་

ལས་ཁུངས་ཀི ་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་

ཁིམས་ལགས་ཀིས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སངས་སྤི་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་

རིགས་ལ་གཉའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་དཔལ་འབྱོར་

དབྱེ་འབྱེད། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་འགྲོ་སོད་སྤོད་གསུམ་

གི་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་གི་བོད་མིར་དྲག་རྡུང་ཁོ་

ནའི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་

བརྒལ་བ་འགྲོ་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། ཆེས་དྲག་གནོན་

ཅན་གི་སིད་བྱུས་དེར་བོད་མི་རྣམས་བཟོད་ཐབས་

བལ་ཏེ་རང་ལུས་མེར་སེག་གི་ལམ་ནས་ཞི་རྒོལ་གི་

ལས་འགུལ་སེལ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀི་ངོ་སྤོད་

གནང་ཡོད་འདུག

 དེ་རེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སོབ་དཔོན་

ཨེམ་ཨེ་ཝ་དེ་རཱ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་གཞོན་སྐེས་

རྣམས་ནས་བོད་ཀི་གནད་དོན་དྲིལ་བསྒགས་ཆེད་

འགན་འཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། བོད་ནི་

ས་བབ་དང་རིག་གཞུང་། མཐའ་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་

ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ལས་རྒྱ་གར་དང་འབེལ་

བ་གཏིང་ཟབ་པ་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད་འདུག

 དེ་ཉིན་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་དང་གསར་

འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མི་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་མཉམ་

ཞུགས་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཇོཏ་སྤུར་བོད་མི་སུད་

ཚོང་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་སེ་ལས་

རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་འཛམ་གིང་ནང་ཡིད་སོན་ཆེ་ཤོས་ཞུ་སའི་མི་སྣ་བཅུའི་ཁོངས་

ངོས་འཛིན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་འཛམ་གིང་ནང་

ཡིད་སོན་ཆེ་ཤོས་ཞུ་སའི་ (World’s most 

admired 2015) སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་སུ་

ཡིན་ཐོག་ཡུ་གྷོཕ་ (You Gov) ཞེས་པའི་

རྒྱལ་སྤི་ཚོང་ལས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དྲ་ལམ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ 

༣༤ ཙམ་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་

པར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་འཛམ་གིང་ནང་ཡིད་

སོན་ཆེ་ཤོས་ཞུ་སའི་མི་སྣ་

ཨང་བདུན་པར་ངོས་འཛིན་

ཞུས་འདུག

 དེ ་ ཡ ང ་ རྒྱ ་ ན ག ་

དང ་ ནའི ་ ཇེ ་ རི ་ ཡ ་ཕུད ་

པ འི ་ རྒྱ ལ ་ ཁ བ ་ ག ཞ ན ་

ཡོ ངས ་ཀིས ་༸གོ ང ་ས ་

༸སྐབས་མགོན ་ཆེན ་པོ ་

མཆོག་རླབས་ཆེན་གི་མི་སྣར་གདེང་འཇོག་ 

དང་། ཡིད་སོན་ཆེ་ཤོས་ཞུ་སའི་གྲས་སུ་ངོས་

འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕ་རཱན་སི་

དང་། སི་ཌེན་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཡིད་སོན་ཆེ་ཤོས་ཞུ་སའི་མི་

སྣར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ནོར་ཝེ་དང་

ཇར་མན་ནང་ཨང་གཉིས་པ་དང་། ཌེན་མཀ་ནང་

ཨང་གསུམ་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་འདུག

 འ ཛ མ ་ གི ང ་

ནང ་ཡིད ་སོན ་ཆེ ་ཤོས་ཞུ་

སའི ་སྐེས་པ་ཁོད་ཨང་དང་

པོ་ནི། ཨ་རིའི་ Microsoft 

གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་

བྷིལ་གྷེཌ་དང་། གཉིས་པ་

ཨ ་རིའི ་སིད ་འཛིན ་ཨོ ་བྷ ་

མ། གསུམ་པ་རྒྱ་ནག་སིད་

འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན། བཞི་པ་

གོག་བརྙན་འཁབ་སོན་པ་ཇེ་ཀི་ཅེན། ལྔ་པ་རྒྱ་

གར་གི་སིད་བོན་མོ་དི། དྲུག་པ་ཡེ་ཤུའི་བ་

ཆེན་པོབ་ཕ་རན་སི་སི། བདུན་པ་ ༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག བརྒྱད་པ་རྒྱ་

རིགས་ཚོང་པ་ཇེག་མ། དགུ་པ་དངོས་ཁམས་

རིག་པར་མཁས་པ་སི་ཊེ་ཕིན་ཧོ་ཀིན། བཅུ་པ་

རྐང་རྩེད་སོ་ལོ་བ་ཌེ་བྷིཊ་བྷེ་གྷམ་བཅས་ཡིན་

འདུག དེ་བཞིན་བུད་མེད་ཁོངས་ཨང་དང་པོ་

ཨ་རིའི་གོག་བརྙན་འཁབ་སོན་པ་དང་མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྐབས་བཅོལ་ལྷན་ཚོགས་

ཀི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཨེན་ཇེ་ལ་ཇོ་ལི་ 

དང་། གཉིས་པ་ཉེ་ཆར་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་མ་ལ་ལ་ཡུ་སུབ་

ཛ་ཡ། གསུམ་པ་ཧི་ལེ་རི་ཀི་ལིན་ཊོན། བཞི་

པ་དབྱིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨི་ལེ་ཛ་བེཏ། ལྔ་པ་

མི་ཤེལ་ཨོ་བྷ་མ། ཨན་སན་སུ་ཀི་སོགས་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 16 ཕི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 42

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ (Core 

Group for Tibetan Cause) དང་འཕགས་

བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་(ITCO)ཟུང་

འབེལ་ཐོག་གཱན་དྷིའི་ཞི་བདེ་ཐེབས་རྩ་ཁང་དུ་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་སེ་ཚན་ནང་

མའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་བུ་ཤན་

བྷག་ཤི་ (Shri Kul Bhushan Bakshi) 

ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་

ཚུལ་ཐོན་པར་བརྟེན། གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐེའི་མྱ་ངན་རེས་དྲན་ཞུ་ཆེད་སོན་ལམ་གསུང་

འདོན་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་མཆོད་འབུལ་སོན་

ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་དམ་པ་ཁོང་གི་ནང་

མི་དང་། ཉེ་འབེལ། རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི། ཕོགས་བཞུགས་

སྤི་འཐུས་ཀིས་གཙོས་ལྡི ་ལི ་ཁུལ་གི་བོད་

མིའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཁོན་

མི་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀིས་འབས་

སྤུངས་བོ་གསལ་གིང་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

ཀིས་སོན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་ལྷན་དམ་པ་

ཁོང་གི་འདྲ་པར་ལ་མེ་ཏོག་དང་ཁ་བཏགས་

གཡོགས་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་བོན་ཁི་ཟུར་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ 

དང་། སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཀེ་ཊི་ཁ་ལགས། སྐུ་

ཞབས་ཀུལ་བུ་ཤན་བྷག་ཤི་ལགས་ཀི་བུ་མོ་

ཨན་ཤུ་ཤཱ་ཧི་ལགས། སོབ་དཔོན་ཨཱནནཏ་ཀུ་ མཱར་ལགས། ཝི་ཇེ་ཀ་རན་ཏི་ལགས། སུ་རེན་

རྡར་ཀུ་མཱར་ལགས། སྤི་འཐུས་ཨ་

ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

སོགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་གསུང་

བཤད་གནང་། དེ་ནས་དམ་པ་

ཁོང ་གིས་འགྲོ ་བ ་མི ་སྤི ་དང་ ། 

ལྷག་པར་བོད་དོན་ཆེད་སྐུ་ལས་

སྐོན་པར་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་

མཚོན་ཆེད་མྱ་ངན་ངག་བཅད་

སྐར་མ་གཉིས་ཞུས་ཡོད།།

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེའི་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཚོགས་པ།

ཡུ་རོབ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་སེལ་འཆར་དང་འབེལ་བའི་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས།

དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པའི་མ་འོངས་པའི་བསན་བདག་ཁི་འཛིན་མཚན་གནས་བཞེས་ཕོགས་སྐོར་གི་ལམ་སོལ་

གསར་གཏོད་མཛད་པ།
༄༅། །བོད་མི་མང་ས་སྐའི་སྤི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ཀིས་འདི་གར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤོད་གནང་བའི་ནང། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡  ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རཱཇཔུར་ས་སྐ་སྒོལ་མ་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ནས་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་ནང་འཁོད་

དོན།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གནས་མཆོག་ལུམིནིར་དཔལ་ས་སྐའི་གོང་མ་བདག་ཁི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ས་སྐ་སོན་ལམ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་གསལ་བསྒགས་གནང་དོན།  ས་སྐ་སྒོལ་མ་ཕོ་བང་དང་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བང་རྣམ་གཉིས་བཀའ་

བསྡུར་ཞིབ་གསལ་གནང་བའི་ཐོག  དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པའི་མ་འོངས་པའི་བསན་བདག་ཁི་འཛིན་མཚན་གནས་བཞེས་ཕོགས་སྐོར་གི་ལམ་སོལ་གསར་གཏོད་མཛད་དོན་ཡང་།  དེང་ཕོ་བང་གཉིས་ཀའི་གདུང་སས་རྣམ་པ་སྐུ་ཚད་རོགས་ཞིང་།  གསན་བསམ་

སོབ་གཉེར་གནང་སོ་ཁག་ཀང་གྲུབ་ལ་ཉེ་བ་མ་ཟད། ད་ཆ་སྐབས་མགོན་སྐུ་བགྲེས་པ་རྣམས་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་གང་ཅིའི་སོབ་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དགེ་མཚན་གཞིར་བཅས།  མཁེན་ཡོན་གི་ཆ་རྐེན་ལྡན་པའི་ཕོ་བང་གཉིས་ཀའི་

གདུང་སས་རྣམས་བགྲེས་རིམ་བཞིན། ལོ་ངོ་གསུམ་རེའི་རིང་བསན་བདག་ཁི་འཛིན་གི་མཚན་གནས་བཞེས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་དང་སྦྲགས། ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོར་སན་སེང་ཞུས་པ་བཞིན། ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པོའི་སོ་ནས་

བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་རིན་པོ་ཆེ་སྩལ་གནང་མཛད་སྐོར་དང་། གྲོས་མཐུན་དངོས་གཞི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་དངོས་སུ་ཕག་བསར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་གནང་འདུག

༄༅།།འདི ་གར་བོད ་མི ་མང་སྤི ་འཐུས་

དབང་པོ ་བཀྲས་མཐོང་ལགས་ཀིས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བོད་

རིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒིག་ཐོག་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་པེ་རི་

སིར་གསུམ་བཅུའི ་དུས་དྲན་ལས་འགུལ་

ཆེད་ཡུ་རོབ་བོད་དང་མཉམ་དུ་ཡོད། (Eu-

rope Stands with Tibet) ཅེས་པའི་དྲ་

རྒྱ་ཞིག་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་

མཁས་དབང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཐོག་གསུང་བཤད་

གནང་རྒྱུ་དང་། འདུ་འཛོམས་ཀི་ལས་འགུལ་

སྐབས་ཆེད་ཕེབས་སྐུ་མགྲོན་དང་གསུང་བཤད་

གནང་མཁན་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ཀི་

མཚན་གནས་རིང་མིན་ཕི་ཟླ་ ༣ ཟླ་འགོར་

གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་འགུལ་གི་

འབེལ་མཐུད་པ་ཕ་རན་སི་བོད་

རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོས་གསུང་

དོན། ལས་འགུལ་གི་གྲ་སྒིག་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་བཞིན་འདུག དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐོང་མཆོག་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་

ཆེན་པོ་བྱུང་། ལས་འགུལ་འདི་ནི། གཞི་རྒྱ་

ཆེ་བ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་ཕོགས་བཞུགས་

སྤི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་དང་

དབང་པོ་བཀྲས་མཐོང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀང་

ལས་འགུལ་གོ་སྒིག་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

མུས་ཡིན།

 ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་དབང་

པོ་བཀྲས་མཐོང་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་བོད་དང་

མཉམ་དུ་ཡོད། ཅེས་པའི་ལས་འགུལ་འདིའི་

བརྒྱུད་ཡུ་རོབ་མི ་མང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐེད་དང་རྒྱབ་སྐོར་ཇི་

ཡོད་མངོན་གསལ་དུ་འདོན་དགོས་པའི་རེ་བ་

ལྟར་གོ་སྒིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་གསུངས།

 སྤི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་

ལགས་ཀིས་ལས་འགུལ་འདིར་བོད་མི་ཙམ་

མིན་པར་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བོད་ཀི་གྲོགས་པོ་

གང་མང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པར་ཚང་མས་

འབད་བརྩོན་གནང་དགོས། གསུམ་བཅུའི་

དུས་དྲན་ཉིན་གཞི་རྒྱ་ཆེ ་བའི ་མང་ཚོགས་

འདུ་འཛོམས་ཀི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་ (Europe 

Stands with Tibet) ཞེས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐོར་དྲིལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་

རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་ཡུ་རོབ་ཁུལ་མང་ཚོགས་

ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་སད་མཚན་རྟགས་

བསྡུ་རུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།

 རྒྱབ་སྐོར་ཡིག་ཆ་དེར་ཐོག་མ་ཡུ་

རོབ་ཁུལ་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ནས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ལམ་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་

དང་། བོད་མི་རིགས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་མཚོན་བྱེད་

མཚན་རྟགས་བསྡུ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱབ་སྐོར་

དྲིལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་འདི་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༤ ནས་ཡུ་རོབ་ས་གནས་གང་སར་འགྲེམས་

སེལ་ཞུས་ཏེ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་ཆབ་སིད་འབེལ་

ཡོད་དང་། མི་སྣ་གྲགས་ཅན་གཞན་ཁག མང་

ཚོགས་སྤི་བྱིངས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གི་མཚན་

རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཏེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ 

ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

ཉིན་མཇུག་སྒིལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་གྲུབ་འབས་

གནས་སངས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་

འཆར་ཡོད་འདུག  ལས་འགུལ་འདི་དང་འབེལ་

བའི་ཐོག་ཡུ་རོབ་སྤི་མཐུན་གི་འབེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་སོ་སོའི་འབེལ་ཡོད་གཞུང་གི་ལས་

ཁུངས་ཁག་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་

འགུལ་སྣ་མང་སེལ་འཆར་ཡོད་འདུག  པེ་རི་

སིར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

ཐེངས་ ༥༦ པའི་ལས་འགུལ་གོ་སྒིག་ཚོཌ་ཆུང་

ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་པེ་རི་སི་

དང་། སྦར་སིལ། སྦར་སི་ལོ་ན། ཛུ་རིག་བཅས་

ནས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒཌ་སེལ་འདུག



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 16 ཕི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 4 3

ཨིན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།

international organization 
for standardization   
རྒྱལ་སྤིའི་གཏན་འབེབས་སྒིག་འཛུགས།

ཟས་རིགས་དང༌། ཅ་དངོས་སོགས་ཀི་སྤུས་ཀ་ཆ་ཚད་

སོགས་ཚད་གཞི་ལོངས་མིན་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་གི་

རྒྱལ་སྤིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག

itinerant worker  
སྐོར་སྐོད་ལས་བྱེད།

ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བསད་པ་མ་ཡིན་པར། ས་གནས་འདྲ་

མིན་དུ་སྐོར་སྐོད་ཀིས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན།

job description  
ལས་དོན་འགྲེལ་བཤད།

ལས་ཀའི་མཚན་གནས་དང༌། ངོ་བོ། འགན་ཁུར་སོགས་ཇི་

ཡིན་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་ཡི་གེ།

job order  
ལས་བཀོད།

ལས་མི་ལྟ་བུ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་ཆེ་གེ་མོ་བྱ་འཐུས་

ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཆ།

job specification 
ལས་ཀའི་ཞིབ་བརོད།

ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དང༌། ལས་འགན་སོགས་གང་ཚུད་མིན་གི་

ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བརོད།

joining date  
ལས་ཞུགས་དུས་ཚེས།

ཀམ་པ་ཎི ་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་ལས་བཅར་འགོ་

འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཟླ་ཚེས།

joint annuity 
ཟུང་འབེལ་ལོ་འབབ།

གང་ཟག་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དབང་ཞིང༌། གཉིས་ཀ་མེད་

པར་མ་གྱུར་པའི་བར་དུ་དངུལ་འབོར་གི་ཆ་ཡོངས་རོགས་

སམ་ཆ་ཤས་ཤིག་མུ་མཐུད་འཐོབ་རྒྱུའི་ལོ་རེའི ་དངུལ་

འབབ།

joint beneficiary 
ཁེ་ཕན་མཉམ་སྤོད་པ།

རང་ཉིད་ལ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཁེ་ཕན་རྣམས་རང་ཉིད་དང་ལྷན་དུ་

ལོངས་སུ་སྤོད་མཁན་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་རང་གི་སིང་ཉེའི་

ཕ་མ་དང༌། གཅེས་ཕྲུག བཟའ་ཟླ་ལྟ་བུ།

joint family   
མཉམ་འདུས་ཁིམ་ཚང༌།

ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དང༌། དེ་དག་གི་བཟའ་ཟླ་རྒྱུད་འཛར་ཡོངས་

རོགས་ཁང་ཁིམ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་མིའི་

རྣམ་པ་བྱེ་བག་ཅིག

judicial custody 
ཁིམས་ཀི་དོ་དམ།

ཁིམས་དཔོན་གི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་སྐེ་བོ་གང་ཞིག་དུས་ཚེས་

ངེས་ཅན་བར་བཙོན་ཉར་བྱེད་ཚུལ།

juvenile offender  
བྱིས་པ་ཉེས་ཅན།

ཁིམས་འགལ་ནག་ཉེས་བྱེད་མཁན་གི་ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་

མན་ཆད།

keyboard   
མཐེབ་གཞོང༌།

ཀམ་པུ་ཊར་དང༌། མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར། པི་ཡ་ནོ་

སོགས་ཀི་མཐེབ་རྒྱག

kidnap   

བཟུང་ཁིད་བྱེད་པ།

བཙན་ཤེད་དང༌། བསླུ་བིད་ཀི་ལམ་ནས་མི་བཟུང་སེ་འཁིད་

པའི་བྱ་སྤོད།

kith and kin   
དགའ་ཉེ་སྤུན་གྲོགས།

ཤ་ཁག་གཅིག་པའི་སྤུན་ཉེ་དང་མཛའ་གྲོགས།

ཁ་ལོ་བ་གཅིག་གི་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།། དབུས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་

དུ་ཁ་ལོ་བ་གཅིག་གི་ས་མིག་སོང་པ་ཡོད་ན། 

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་འཛུལ་ཞུགས་

བྱ་འདོད་ཡོད་རིགས་དབུས་སྣེ་ལེན་འབེལ་

མཐུད་ཁང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ 

འགངས་མེད་དབུས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་མཚན་ཐོག་འཚང་སན་འབུལ་

དགོས་པའི་གསལ་བསྒགས་སུ།

ཀ༽ ས་མིག  ཁ་ལོ་བ་གཅིག

ཁ༽ མཐུན་རྐེན། ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ་སྤི་

མཚུངས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཐོབ་རྒྱུ་ཡང་། རྒས་

ཕོགས་དང་གཟིགས་གསོལ་མཐུན་རྐེན་མེད། 

ཚོད་བལྟའི་དུས་ཡུན་ཟླ་དྲུག་རིང་སན་དོད་ཀི་

ཐོབ་ཐང་མེད་ཀང་ཚོད་བལྟའི་རེས་ལས་བྱེད་

སྤི་མཚུངས་ལྟར་སན་བཅོས་ཉེན་སྲུང་དོད་

འབུལ་ན་སན་བཅོས་མཐུན་རྐེན་སྒིག་གསལ་

ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ།

ག༽ དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན།

༡། ཤེས་མྱོང་། ཁ་ལོ་པའི་ལག་འཁེར་ཚད་

ལྡན་ཐོག་ཉུང་མཐར་ལོ་བཞི་སྣུམ་འཁོར་བཏང་

བའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པའི་ངོས་སྦོར་ཚད་ལྡན་

དགོས།

༢། ལོ་ཚད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ 

ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་

མ་བརྒལ་བ་དགོས།

ང༽ དམིགས་བསལ་གཟིགས་པ། སྣུམ་འཁོར་

བཏང་བའི་ཉམས་མྱོང་ལ་ལོ་རེ་ཨང་ཀི་ ༡ རེ་

འཕར་མ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཐོག་ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་ 

(Taxi) གི་ལག་འཁེར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པར་ཨང་

ཀི་ ༢ རེ་འཕར་མ་འཐོབ་རྒྱུ།

 གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ལྡན་རིགས་

ནས་ཞུ་ཤོག་འཚང་སན་མཉམ་གཤམ་གསལ་

ཡིག་ཆ་ཁག་འབུལ་དགོས།

༡། རང་ཉིད་ཀི་ད་ལྟའི་ཕེད་པར་ ༢ རེ་དང་།

༢། ཁ་ལོ་པའི་ལས་ཁུར་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་

གི་ངོས་སྦོར།

༣། ཁ་ལོ་པའི་ལག་འཁེར་གི་ངོ་བཤུས།

༤། འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

ཁལ་ལག་དེབ་ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། 

གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ངོ་བཤུས།

༥། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སོད་ཆོག་

པའི་ལག་འཁེར་ (RC) ཤོག་གྲངས་དང་པོ་

དང་། གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ངོ་བཤུས།

༦། ཁིམས་མཐུན་སྐེས་ཚེས་ལག་འཁེར་ 

(Birth Certificate) རམ་འཛིན་རིམ་གང་

ཐོན་གི་ལག་འཁེར་ནང་རང་ཉིད་ཀི་སྐེས་ཚེས་

གསལ་བ་གང་རུང་གི་ངོ་བཤུས།

༧། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་

ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སན་ཁང་ཡོད་

ན་དང་། དེ་མིན་སན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་

ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་པ་

གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སན་པའི་

ངོས་སྦོར་(Medical Certificate) ཁ་གསར་

སེང་རང་ཉིད་ཀི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦར་ཐོག་སན་

པའི་ལས་དམ་དང་། མཚན་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་

མ།

༨། རང་ཉིད་གཏན་སོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནས་བྱ་སྤོད་ཐལ་སྐོན་མེད་པའི་ངོས་

སྦོར་ (Character Certificate) ངོ་མ།

༩། གལ་སིད་ད་ལྟ་སྤི་སེར་སེ་ཚན་གང་རུང་

ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་སེ་ཚན་དེའི་

འགན་འཛིན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་ 

(No Objection Letter) ངོ་མ་བཅས་མཉམ་

འབུལ་དགོས།

 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་

ཁག་ལ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་

ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་

དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་

ཏེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱབ་

ཚུད་ ༥ འགངས་མེད་རང་ཉིད་འབེལ་བ་གནང་

བདེའི་སད་ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་དང་། ཁ་པར་ 

ཨང་། གོག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ (Email-id) སོགས་

ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས། གོང་གསལ་དུས་

བཀག་རེས་འཚང་སན་ཕུལ་འབྱོར་རིགས་

རྩིས་མེད་ཡིན། འཚང་སན་དུས་ཐོག་འབྱོར་

རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་

ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་

དུས་ཐོག་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ཆེད་འབོད་བརྡ་

ཡོང་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁེར་གིས་འབྱོར་ཐོ་

འགོད་བཅར་སྐབས་མིག་སོན་ངེས་པར་དགོས་

པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། དབུས་སྣེ་

ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 

༡ ཚེས་ ༣༠ ལ།།

Address: Director

Office of the Reception Centre

P.O.Khanyara-176218

Distt.Kangra(H.P.)

email-id:nelendhasa@gmail.com and 

Phone No.01892-246304

སྤི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་སྤི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་རྣམ་གཉིས་གྷོ་རག་པུར་དང་། 

ཝཱ་ར་ཎ་སི་བཅས་ལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་

གི་ཕི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ པའི་ཐོག་བོད་མི་མང་

སྤི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་། སྤི་

འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་རྣམ་གཉིས་

བཞུགས་སར་རྡ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕི་ཚེས་ ༧ 

ཉིན་གི་ཞོགས་པར་ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གིང་

གཞིས་སར་དུ་འབྱོར། ཉིན་དེར་གྷོ་རག་པུར་

ས་གནས་བོད་མིའི་སུད་ཚོང་སྐིད་སྡུག་གི་

འཐུས་མི ་ངག་དབང་བསན་འཛིན་ལགས་ 

དང་། ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་

གི་འབེལ་མཐུད་པའམ། རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བྱམས་

པ་བསམ་གཏན་ལགས། ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་སུད་

ཚོང་སྐིད་སྡུག་གི་འཐུས་མི་དཀོན་མཆོག་ཚེ་

རིང་ལགས་བཅས་ལ་སོན་ཚུད་ཁ་པར་བརྒྱུད་

ཕོགས་བསྐོད་སྐབས་ཀི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་

བཟོ་འགོད་ཐད་བཀོད་མངགས་དང་། ལམ་ཁའི་

འགྲུལ་བཞུད་གནས་སངས་སོགས་ཕན་ཚུན་

རྒྱུས་ལོན་ཞུས།

 ཕི་ཚེས་ ༨ ཉིན་གི་ཕི་དྲོ་གྷོ་རག་

པུར་བོད་མིའི་སུད་ཚོང་སྐིད་སྡུག་གི་འཐུས་

མིས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་སར་འབྱོར། ཕི་ཚེས་ 

༩ ཉིན་སྤི་འཐུས་རྣམ་གཉིས་ནས་གཙོ་བོ་ས་

བགོས་ཕོགས་བསྐོད་དུ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་

རེས་སུ་དྲན་པའི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་དོ་ཁུར་བྱ་དགོས་པའི་

གལ་གནད་སྐོར། མི་རིགས་ཀི་འདུ་ཤེས་འཛིན་

སངས་དང་མི་རིགས་ཀི་སིང་སོབས་ཉམས་

མེད་དུ་གནས་དགོས་སྐོར། བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་

ཛ་དྲག་གནས་སངས་དང་གཞིས་བཞུགས་བོད་

མིིའི་སིང་སོབས། རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་འཕེལ་

འགྲིབ། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་

བར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ནས་དུས་དང་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཁག 

ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་རྡོག་རྩ་གཅིག་བསྒིལ་

བྱ་གལ་སོགས་དང་། དེ་མིན་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་

དང་རང་རེའི་མི་མང་བར་མཐུན་ལམ་དགོས་

གནད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་འབེལ་སིད་

བྱུས་འཛིན་སངས། མི་རིགས་ཀི་མ་འོངས་

སོན་རྩ་བུ་ཕྲུག་གསོ་སྐོང་དང་སོབ་སྦོང་སྤོད་

སངས། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་སྤི་ཚོགས་ཁོད་

གནས་པའི་གནད་དོན་གལ་གནད་ཆེ་ཁག་གི་

ཐོག་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་།

 ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཝཱ་ར་ཎ་སཱིའི་

དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་

ཉེ་འཁིས་སུ་བཞུགས་པའི་གནས་ཆེན་ས་ར་

ན་ཐའི་མཆོད་རྟེན་ལ་གནས་མཇལ་དང་། ཉིན་

རྒྱབ་ཝཱ་ར་ཎ་སཱའི་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་

སོབ་གཉེར་ཁང་གི་དཔེ་མཛོད་དང་། འཛིན་

ཁང་། སོབ་ཕྲུག་གི་ཉལ་ཁང་། སོབ་གྲྭའི་རྩེད་

ཐང་། ཚོགས་ཁང་། དགེ་རྒན་གི་ལས་ཁང་

བཅས་སོབ་གྲྭའི་སྤིའི ་ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་

གཟིགས་སྐོར་གནང་། ཕི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ པའི་

ཐོག་དགེ ་ལུགས་དགོན་པའམ་ལྷ་ལྡན་ཆོ ་

འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པས་

ཕེབས་བསུ་འཚམས་འདྲི་དང་ཞལ་ལག་གོ་

སྒིག་ལྟར་སྤི་འཐུས་གསུམ་དང་། རང་ཚོགས་

ཚོགས་གཙོ། ལྷ་ལྡན་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆེན་

མོའི་འབེལ་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་མཉམ་འཛོམས་

ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་

ལམ་སོན་ལེགས་པར་གནང་།

 ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་

དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་

དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་གི་

སོབ་ཕྲུག་བཅས་ཁོན་མི་གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་

འདུ་འཛོམས་ཐོག་མི་མང་ཚོགས་འདུ་སྐོང་

འཚོགས་གནང་བར། སྤི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་

ལགས་ཀིས་ཝཱར་ཎ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་

ཁང་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་དང་། རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་གི་བྱུང་རིམ། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་མང་གཙོའི་བྱུང་རིམ་མདོར་བསྡུས་ཐོག 

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དང་མཛད་

རེས་ངོ་སྤོད་སོགས་གནང་ཞིང་། སོབ་ཕྲུག་

རྣམས་ནས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཐོག་བགྲོ་གེང་ལྷུག་

པོར་གནང་།

 སྤི ་ འཐུས ་བོ ་ བཟང ་ཡེ ་ཤེས ་

ལགས་ཀིས་ཝཱ་ར་ཎ་སཱིའི་གཙུག་ལག་སོབ་

གཉེར་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཐོག་ཞབས་ཞུ་

གང་ལེགས་གནང་མཁན་ཡིན་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་

འདི་ཉིད་ནི་རང་རེའི་བོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐོབ་

བྱ་སའི་བསི་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་སོགས་སོབ་

གྲྭའི་མཛད་རེས་ལ་བསགས་བརོད། མ་འོངས་

བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་འཐབ་རྩོད་

ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་དགོས་གལ། རྒྱ་དཀར་

ནག་སོ་སོས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་

དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་གནས་པའི་གནད་

དོན་ཁག་གཅིག་གལ་གནད་དུ་བཟུང་སེ་གསུང་

བཤད་གནང་རེས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་དྲི་བར་

ལན་འདེབས་རྒྱས་པར་གནང་།

 ཉིན་རྒྱབ་ས་གནས་དེར་ཡོད་ཀི་

དགོན་སེ་ཁག་གསུམ་ལ་གཟིགས་སྐོར་གྲུབ་

མཚམས་ཝཱ་ར་ཎ་སཱིའི ་བོད་མིའི ་སུད་ཚོང་

སྐིད་སྡུག་ཏུ་རང་ཚོགས་ཚོགས་གཙོའི་ཕེབས་

རོགས་འོག་མི་མང་ཆ་ཚང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་

སྤི་འཐུས་གཉིས་ནས་གོང་མཚུངས་བརོད་

དོན་ཐོག་གསུང་བཤད་དང་། བསམ་ཚུལ་བརེ་

ལེན། ཚོང་ཁང་གྲངས་ ༤༨ ལ་གཟིགས་སྐོར་ 

དང་། འབེལ་ཡོད་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་སྐིད་

སྡུག་ཚོགས་པ་དེའི་གནས་སངས་རྒྱུས་ལོན་

གིས་དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐོང་དགོས་རིགས་

དང་། ཐག་གཅོད་ལམ་སོན་བཅས་གནང་།

 ཐེངས་འདིའི་ཕོགས་བསྐོད་སྐབས་

གྷོ་རག་པུར་བོད་མིའི་སུད་ཚོང་སྐིད་སྡུག་ནས་

མགྲོན་ཁང་དང་། གྷོ་རག་པུར་ནས་ཝཱ་ར་ཎ་

སཱིའི་བར་གི་མེ་འཁོར་ག་གཏོང་གནང་དང་། དེ་

བཞིན་ཝཱ་ར་ཎ་སཱིའི་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་

སོབ་གཉེར་ཁང་གིས་མགྲོན་ཁང་ག་སུད་ཚོང་

སྐིད་སྡུག་དང་སོབ་གྲྭ་བཅས་སོ་སོའི་ཁོངས་

ནས་གཏོང་གནང་བཅས་བྱུང་བ་གཞུང་གྲོན་

བསི་ཚགས་ལ་རམ་འདེགས་གནང་འདུག་པར་

འདི་བརྒྱུད་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་

ཀི་གནས་ཚུལ་དུ།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 16 ཕི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 44

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀ་ལིན་ཌི་བུད་མེད་མཐོ་སོབ་ཏུ་བྱམས་བརྩེ་དང་ཤེས་ཡོན་ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་

ཐོག་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་

བྱེད་པའི་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་

གི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཀ་ལིན་ཌི་ (Ka-

lindi College) བུད་མེད་མཐོ་སོབ་ཀིས་ཇི་

ལྟར་སོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། 

བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སེ་བྱམས་བརྩེ་དང་

ཤེས་ཡོན་ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་

སོབ་སྩལ་འདུག དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་

ཀ་ལིན་ཌི་མཐོ་སོབ་ཏུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

སྐབས་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཉེ་

བའི་རིག་བདག་སྐུ་ཞབས་ཌི་ནེ་ཤི་སིངྒ་ (Dr 

Prof. Dinesh Singh) ལགས་ཀིས་གཙོས་

མཐོ་སོབ་དེའི ་སོབ་སྤི་དང་སོབ་སྤི་གཞོན་

པ། དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཉིས་སོང་བརྒལ་བས་

ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

 དེ ་རེས ་ཁོང ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ས་དྲོའི་གསོལ་ཇ་

འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་

ཁོང་རྣམ་པས་ཤེས་ཡོན་ནང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་

དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་མོལ་

མཛད་འདུག དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

མཐོ་སོབ་དེའི་བསྐར་བཟོ་གནང་བའི་ཚོགས་

ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་རེས་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་

སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་

མཐོ་སོབ་ཁག་གི་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་

ལ་བྱམས་བརྩེ་དང་ཤེས་ཡོན་ཞེས་པའི་བརོད་

གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སོབ་སྩལ་དོན། བཀུར་འོས་

གཅེན་གཅུང་རྣམ་པ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སབས། ང་ཚོས་ཤེས་

ཡོན་དང། སྤི་ཚོགས། ལས་རིགས། ཁིམ་ཚང་

སོགས་ཀི་ཁད་པར་ལ་མ་ལྟོས་པར་འགྲོ་བ་མི་

གཅིག་གྱུར་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིར་འཕྲད་

བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོས་རིམ་

པ་གཉིས་པའི་སེང་ནས་དབྱེ་བ་ཕེ་པར་བརྟེན་

བྱུང་བཞིན་ཡོད། ད་ཆ་ང་ཚོར་སྤི་ཚོགས་ནང་

མིའི་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་བྱམས་

བརྩེའི་ནུས་པ་དེ་སྤི་ཚོགས་ནང་གོང་སེལ་

གཏོང་རྒྱུའི་འགན་འཁི་ཡོད།

 དེང་གི་སྤི་ཚོགས་ནང་ནང་སེམས་

ཀི་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་བུད་མེད་

ཚོར་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་ཡོད། ཤེས་

ཡོན་གི་ཕོ་མོའི་དབར་འདྲ་མཉམ་ཡོང་རྒྱུར་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀང་། འཛམ་གིང་འདིའི་སེང་

ད་དུང་མུ་མཐུད་ཕོའི་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་

བསད་ཡོད་སབས། ཤེས་ཡོན་ཁོ་ནའི་མི་ཚེ་

བདེ་སྐིད་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དཀའ་ལས་

ཁག་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན། གཞན་གཅེས་འཛིན་

གི་བྱམས་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་འགན་ཡོད་པའི་

ཤེས་ཡོན་སྤོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

ཤེས་ཡོན་ཁོ་ནའི་མི་ཚེའི་བདེ་སྐིད་སྤོད་རྒྱུར་

འདང་གི་མེད་སབས། ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ནས་

ནང་སེམས་ཀི ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ ་བ་གོང་

འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆགས་ཡོད་པ་མ་

ཟད། སྐེ་དངོས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་

ཚོས་མིའི་འཚོ་བའི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བོ་མང་

བ་བཏང་གི་ཡོད་པ་བཤད་པ་ལྟར། ཚན་རིག་པ་

ཚོས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་ཀི་ཡོད།

 དེ ར ་ བ རྟེ ན ་ བུ ད ་ མེ ད ་ ཚོ ས ་

དམིགས་བསལ་འབད་བརྩོན་ཐོག་དེང་གི་སྤི་

ཚོགས་ནང་ནང་སེམས་ཀི་བྱམས་བརྩེ་གོང་

འཕེལ་ཡོང་ཆེད་འགན་མང་ཙམ་བཞེས་དགོས། 

ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་མི་དབུལ་ཕོངས་ཚོར་སྤི་ཚོགས་ནང་

དཔལ་འབྱོར་མེད་པ་མ་གཏོགས་ཁོང་ཚོར་

ཡང་འགྲོ་བ་མི་གཞན་ལྟར་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ནུས་

པ་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་

དོན། མི་དབུལ་ཕོངས་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་མེད་

པར་བརྟེན་སྤི་ཚོགས་ནང་རེས་ལུས་ཐེབས་

ནས་བསད་ཡོད་པར་བརྟེན། ད་དུང་ཡང་མི་

རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀི་དཀའ་ངལ་རིགས་ལ་

ང་ཚོས་དོ་སྣང་མང་ཙམ་སྤད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ཡང་ང་ཚོ་ལྟར་འགྲོ་

བ་མི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་

ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་

གཏོགས་འགྲོ་བ་མིར་ཡོད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་

ནུས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡོད། 

 དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་ནི ་དབུལ་

ཕྱུག་དབར་གི་བར་ཁད་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་

ལག་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས། 

རྒྱ་གར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་དགག་རྩ་བཟོ་

མཁན་གི་སྐོན་ཆ་དེ་དག་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་

ནས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་རྒྱ་གར་ནང་གནའ་རབས་ནས་དར་བའི་

འཚེ་མེད་ཞི ་བའི ་ལྟ་གྲུབ་དང་ཆོས་ལུགས་

མཐུན་སྒིལ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལ་གནའ་རབས་

ནས་ཡོད་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་

ཀི་ཐོག་དོ་སྣང་དང་གཅེས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀི་བཀའ་སོབ་

སྩལ་གྲུབ་རེས་སོབ་མ་རྣམས་ཀི་དྲི་བར་བཀའ་

ལན་སྩལ་ཡོད་འདུག

ལག་ཤེས་སྦོང་བརྡར་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་

ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐོར་ལས་གཞིའི་

འོག་སྦེང་ལོར་ནི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རིགས་སྦོང་

བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ 

ལོའི་སྐབས་དང་པོའི་ལག་ཤེས་སྦོང་བརྡར་ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་

ཞུ་རྒྱུའི་ཁོངས་གཤམ་གསལ་སོབ་ཚན་ཐོག་

སྦོང་བརྡར་སོབ་ཁིད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། དོ་དབྱིངས་

ཡོད་པའི་ན་གཞོན་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་འཚང་

སན་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་

འདི་ལས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༨ འགངས་མེད་འབུལ་འབྱོར་དགོས་རྒྱུ་ 

དང་། འགེངས་ཤོག་དང་ཆ་རྐེན་སོགས་ཞིབ་

ཕྲ་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་དྲྭ་རྒྱ་ 

www.centraltibetanreliefcommittee.

org ནས་ཕབ་ལེན་ཡོང་བ་ཞུ།

སྦོང་བརྡར་སོབ་ཚན་ཁག་གཤམ་གསལ།

༡། མཛེས་བཟོའི་སྦོང་བརྡར། Jawed Habib 

Certified Beautician training

༢། སྐྲ་བཟོའི་སྦོང་བརྡར། Jawed Habib 

Certified Hair Dressing

༣། སན་བཅོས་སན་ཐོ་ཡིག་བིས།    Medical 

Transcription

༤། དྲ་རྒྱ་བིས་བཀོད། Graphic And Web-

Designing

༥། གོག་ཀླད་བཟོ་སྒིག  Jetking Certified 

Hardware & Networking

༦། མ་བྱན། Basic & Advance Course in 

Cookery

༧། མགྲོན་ཁང་འཛིན་སྐོང། Hotel Manage-

ment

༨། འཚེམ་བཟོ། Tailoring (འཚེམ་བཟོའི་

སྦོང་བརྡར་ལེགས་ཐོན་རེས་་ཡོ་བྱད་ཆ་ཚང་

རེ་མཐུན་རྐེན་མཁོ་སྤོད་བྱ་རྒྱུ།)

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁེར་སི་ཌི་ནི་ནང་རྒྱ་རིགས་ལྷན་བོད་དོན་བགྲོ་

གེང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་

ཨོ་སི་ཊོ ་ལི ་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གིས་གོ་

སྒིག་འོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁེར་སི་ཌི་ནིའི་ 

(UTS) ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གཙུག་ལག་སོབ་

ཆེན་ནང་རྒྱ་རིགས་ལྷན་བོད་དོན་བགྲོ་གེང་

ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་༸སྐུའི་ཚ་

མོ་བསན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་། ཨོ་སི་

ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཚོ་མགོ་ལྷག་

པ་ལགས། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་

རིགས་སྤི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནེ་

རྒན་ལགས། སི་ཌི་ནིར་གནས་སོད་རྒྱ་རིགས་

མཁས་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ། ཤེས་ཡོན་ཅན། མང་

གཙོ་དོན་གཉེར་བ། བོད་རིགས་གཞོན་སྐེས་

ཁག་གཅིག་བཅས་ཁོན་མི་གྲངས་ ༥༠ ལྷག་

ཚོགས་ཞུགས་ཐོག་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་

ཟླ་སྒོན་ལགས་ཀིས་བགྲོ་གེང་གཙོ་སྐོང་གནང་

སེ། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་བསན་ཆོས་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་

རང་ཉིད་ཕག་ལས་གནང་ཡུལ་རྒྱལ་སྤིའི་བོད་

དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོ་བོ་དང་ལས་དོན་

སོགས་ངོ་སྤོད་དང་། ཐེངས་འདིར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའི་གྲོང་ཁེར་བྷེ་རེ་སི་བྷེན་ནང་བོད་ཀི་དུས་

སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་པས་གདན་ཞུས་ལྟར། ཨོ་

སི་ཊོ་ལི་ཡ་ཁུལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་

པ་དང་བསྟུན། སི་ཌི་ནི་ཁུལ་རྒྱ་རིགས་ལྷན་

ཐུག་འཕྲད་དང་བོད་དོན་སྐོར་ཕན་ཚུན་བསམ་

ཚུལ་བརེ་ལེན་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་རིགས་

རྣམས་ནས་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐོར་

མུ་མཐུད་གནང་སྐོངས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་

སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་མཚོ་མགོ་ལྷག་པ་ལགས་ཀིས་བོད་

རྒྱའི་བགྲོ་གེང་འདི་གོ་སྒིག་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་མིན་

པར། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་རང་

རང་སོ་སོའི་འགྲེལ་བཤད་རེ་ཡོད་པར་བརྟེན། 

བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ལོ་རྒྱུས་མཁས་དབང་

ཚོས་དཔྱད་པ་གནང་གི་རེད་ཅེས་དང་། ད་ཆ་

བོད་ནང་གི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡིན་

པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་གྲོས་

མོལ་གི་སོ་མོ་ཕེ་ཡོད་ལུགས་བརོད་ཀི་ཡོད་

རུང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དབུ་ཁིད་འོག་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་

ཐོག་ནས་བོད་ཀི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་འབད་

བརྩོན་གནང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་ཐད་

འབེལ་བསྐར་གསོའི་རེས་འབེལ་མོལ་ཐེངས་

འགའ་ཤས་བྱུང་ཡང་གྲུབ་འབས་བྱུང་མེད། འོན་

ཀང་བོད་མིའི་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་དབུ་མའི་

ལམ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ཤར་བསྐོད་གནང་རྒྱུ་དང་

། རྒྱ་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་

བྱུས་སྐོར་རྒྱ་གང་ཆེ་ངོ་སྤོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་

སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་སི་

ཌི་ནིའི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གཙུག་ལག་སོབ་

ཆེན་གི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕང་ཆོན་ཡེན་ Pro-

fessor Chongyi Feng ལགས་ཀིས་གལ་

སིད་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཆབ་སིད་དབང་ཆ་ལ་

འཇིགས་སྣང་མེད་ཚེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་

གནོན་བྱེད་ཀི་མ་རེད་། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཆོས་ལུགས་ཀི་སོབས་ཤུགས་ཁོད་ཆབ་

སིད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པའི་ཉེན་ཁ་མཐོང་

ནས། ད་བར་ཆོས་ལུགས་ཁག་ལ་དྲག་གནོན་

ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་དང་། རྒྱ་ནག་

དང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་

སངས་བཟང་ཕོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་དངོས་ཡོད་

ཀི་ཞི་མཐུན་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས།

 དེ་ནས་སི་ཌི་ནིའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཁན་ཡོང་ལིན་ 

Yonglin Chen ལགས་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་

གི་སིད་བྱུས་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་

བསམ་ཞིབ་ཐུབ་ཀི་མེད་རུང་། རྒྱ་རིགས་མང་

ཚོགས་ཁོད་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་རྒྱུའི་

སིད་བྱུས་ཡག་ཤོས་ཡིན་པ་མ་ཟད་བོད་རྒྱ་མི་

རིགས་གཉིས་འབེལ་མཐུད་ཀི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁོག་བཤད་

རྐེན་པས་བོད་དོན་ལ་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱེད་

མཁན་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་བོད་དོན་སྐོར་

གེང་སྐབས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་ རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ལ་མཐོང་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་སེབས་བཞིན་འདུག་ཅེས་དང་། བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་

བྱུས་ནི་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་མིན་པར་བོད་རྒྱ་

མི་རིགས་གཉིས་ཕན་རང་བཞིན་ཅན་གི་གུ་

ཡངས་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པར་རྒྱ་རིགས་མང་

ཚོགས་རྣམས་ལ་རྒྱ་གང་ཆེ་ངོ་སྤོད་གནང་གལ་

ཡིན་པ་དང་། གལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་

བྱ་རྒྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཡོད་ཚེ། རྒྱ་ནག་མི་མང་

གིས་སིད་བྱུས་དེར་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་ངེས་རེད། 

ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ་རེས་ལོ་རབས་ ༨༠ ནང་བོད་

ནང་བོད་སྐོར་ལས་བྱེད་ཟེར་བའི་ལས་འཆར་

ཁོངས་སོད་མངའ་རིས་དང་ནག་ཆུ་ཁུལ་དུ་ལོ་

གཉིས་ཙམ་བསྐོད་མྱོང་བའི་རྒྱ་རིགས་ཤེས་

ཡོན་ཅན་རེན་ཞོལ་པིན་ Bingxue Ren 

ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་ཞི་

བའི་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་ནས་ཞིང་བན་ཁི་ཚོ་

ཡར་ལངས་བཅིངས་བཀྲོལ་ཐོབ་པ་དང་། བདེ་

སྐིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་རོལ་ Former Chinese 

diplomat Mr.Yong Lin Chen བཞིན་ཡོད་

པ་སོགས་ཀི་དྲིལ་བསྒགས་བྱས་ཡོད་རུང་། 

རང་ཉིད་དངོས་སུ་བོད་ནང་བསེབས་རེས་ཞིང་

འབོག་ཁུལ་གི་བོད་མི་རྣམས་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་སྐོ་

པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་། དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་སོགས་

ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་འདུག 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་གི་སན་རྩྭའི་

རྩ་ཐང་ཡོངས་རོགས་གཞུང་གི་སངས་འཛིན་

དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་བཏང་བར་བརྟེན་བོད་

མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་བ་སར་ལྷག་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་

ཕིན་ཡོད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་

སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་དད་གུས་

དང་སངས་རྒྱས་ལྟར་བརྩི་བཞིན་འདུག་ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་པར་ཡན་སྒིག་

བཤམས་ཆོག་གི་མེད་སབས། བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་མི་འདོད་པའི་བསམ་ཚུལ་རིམ་བཞིན་

སེབས་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བརོད་གནང་།


