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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་
འབལེ་རྒྱ་ཆེ་སྩལ་བ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡ་དང་། ཀ་ོ
རི་ཡ། མ་ལེ་ཤི་ཡ། སིངྒ་པུར། ཐའ་ེལན་
ཌི། ཝ་ེད་ིནམ་བཅས་ཨེ་ཤ་ཡའ་ིཡུལ་གུ་
ཁག་གི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་
གིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༠ བར་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཉནི་གངས་བཞིའི་
རིང་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་
བརོ་གྱུར་བའི་ཕི་ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་
རྣམས་ལ་སླབོ་དཔནོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་
བང་ཆྱུབ་སེམས་དཔའིི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་
པའ་ིལེའུ་ ༡༠ པ་དང་། སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་
ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པའི་སྒམོ་རིམ་བར་པ། 
དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་
པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕངེ་བའི་ལེའུ་དང་པ་ོ
དང་། རྒྱལ་སྲས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་
མཛད་པའི་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་
བཅས་ཀི་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདའོི་
ཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕ་ོབང་
གཟིམ་སྒ་ོནས་དད་ལྡན་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་

བའི་དབུ་བླ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སོགས་
ཀིས་སྤསོ་སྣསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེགཙྱུག་ལག་
ཁང་གི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་རེས་འབལེ་ཡོད་ཆོས་ཞུ་བའི་
དབུ་བ་ླདང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་
ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། ད་ེནས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་
དང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
 དེ་ རི ང ་འདིར ་ ཡུལ ་
གུ་ཁག་ཁ་ཤས་ནས་ཕེབས་པའི་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་
རེས་འབང་པ་དང་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་གགོས་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་
མར་ཞུ་རྒྱྱུར། ཁདེ་རང་ཚོས་དནོ་
གཉརེ་ཆེན་པ་ོབས་ཏ་ེའདརི་ཕབེས་
པ་རེད། ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་དགའ་བསུ་
ཞུ་གི་ཡོད། ཐངེས་འདརི་ངསོ་ཀིས་ཉནི་
རེར་ཆྱུ་ཚོད་ ༨ ནས་ ༡༡།༣༠ བར་ཆྱུ་
ཚོད་གསུམ་དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཕི་ད་ོདནོ་གཉརེ་ཡོད་མཁན་
དང་དསུ་ཚོད་ཡོད་མཁན་ཚོས་ས་ཆ་ཁག་
ཆ་བགོས་བས་ཏ་ེནང་སྦངོ་འཛིན་གྲྭ་ལྟ་བུ་
འཚོགས་ཏ་ེབླ་མ་དགེ་བཤེས་ཁ་ཤས་ནས་
ག་སིྒག་ཡོད་པ་ད་ེདག་དང་མཉམ་བག་ོགླངེ་

བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད། ངསོ་ཀིས་ས་ྡད་ོ
བཤད་པ་ད་ེདག་བསྐར་ཟློས་བས་ཏ་ེའག་ོ
མ་དགོས་པར་ཁདེ་རང་ཚོས་གསལ་བཤད་
དགོས་རིགས་རྣམས་ད་ིབ་དསི་ཏ་ེགསལ་

པོ་བཟོ་རྒྱྱུ ་དང་ད ོགས་གཅོད་བེད་རྒྱྱུ ་ད ེ་
དག་གི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་སོགས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད། 
གང་ལྟར་འདིར་ཉནི་གངས་བཞི་རིང་ཆོས་
འབལེ་བདེ་རྒྱྱུ ་རེད། སིྤར་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ཞེས་པ་ནི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་རེད་མ་
གཏགོས། བིན་རླབས་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིསདྐ་ཆ་མ་
རེད། ཅེསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
ཆོས་འབལེ་མུ་མཐུད་སྩལ།
 ཐངེས་འདིར་ཆོས་ཞུ་བ་འཛམ་

གླངི་ས་ཕགོས་གང་ས་ནས་བཅར་ཡོད། ད་ེ
ཡང་ཡུལ་གུ་མི་འད་བ་ ༦༨ ནས་ཆོས་
ཞུ་བ་བཅར་ཡོད་པ་ན།ི ཕི་རྒྱལ་བ་གངས་ 
༡༠༧༤ དང་། གྲྭ་བཙྱུན་གངས། ༡༢༦༨ 

མི་དམངས་གངས། ༡༧༧༠ རྒྱ་གར་བ་
གངས། ༣༨༠ ཀ་ོརི་ཡ་གངས། ༨༠༠ རྒྱ་
ནག་ནས་གངས། ༡༠ བཅས་ཆོས་ཞུ་ཁནོ་
བསྡམོས་གངས། ༥༣༧༠ བཅར་འདགུ 
ཆོས་ཞུ་བ་ད་ེདག་གི་ཁོངས་ནས་ད་རེས་ཀུ་
ཝ་ེཊི་ Kuwait དང་། Botswana བྷ་ོསི་ཝ་ོ
ན་ཡུལ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་བཅར་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཡིན་འདགུ།

མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཐགོ་སྲདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉནི་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ཐོག་སྲིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གི་དགངོ་མོར་མད་ོསདྨ་
ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བླ་བང་བསང་ཆྱུ་རོང་བསང་
ཁགོ་དངུལ་རྲྭ་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༥༥ 

སོན་པའི་བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བསང་
ཁོག་ཡུལ་ཚོའི ་འགམ་དུ་ཡོད་པའི ་ཁང་
དམར་ཞེས་པའི་བསང་ཁོག་མང་ཚོགས་
སྡདོ་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་དརེ་བདོ་བསྟན་སྲིད་
དང་བདོ་མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་
བཏང་སྟ།ེ ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་གི་ཐ་ོརངས་
ཚྱུ་ཚོད་ ༣ པ་ཙམ་ལ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་
བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ
 ཁོ་མོའི ་བཟའ་ཟླའི ་མཚན་ལ་
སངས་རྒྱས་དང༌། ཁངོ་གཉསི་ལ་ཤུལ་ལུས་

བུ་བཞི་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་འདགུ ཉ་ེཆར་
བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བདོ་བསྟན་སྲིད་
མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་
བར་བརནེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་
དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀིས་གཙོས་པའི་ཉ་ེའབལེ་
ནང་མི་ཡོངས་ལ་གདངུས་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
ཞུས་པ་དང་འབལེ། མགགོས་ནས་མྱུར་ད་ུ
དལ་འབརོ་མི་ལུས་ཐབོ་པ་མ་ཟད། སརླ་
ཡང་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་མི་ལུས་ཐབོ་
པའ་ིབསྔ་ོསྨནོ་ཞུ་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཞི་
རྩའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚྱུལ་
བྱུང་སྐབས་འདི་ནས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་
ལམ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད། ངས་དསུ་རྒྱྱུན་
ད་ུཞུ་་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་གཅསེ་པ་ད་ེདག་
གིས་བླསོ་བཏང་གནང་བ་རྣམས་ང་ཚོས་

དསུ་ནམ་ཡང་མ་བརདེ་པར། རྒྱལ་སིྤའ་ི
སྡངིས་ཆའ་ིཐགོ་ལག་བད་ེམོ་ཚོས་བསི། ཁ་
བད་ེཔ་ོཚོས་འབལེ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་རྒྱལ་
གཅེས་པ་ད་ེདག་གིས་བླསོ་བཏང་བ་རྣམས་
རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སྟངེ་བཞག་ཐུབ་པ་བ་
རྒྱྱུ ་ད་ེང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ཀིས་སྐབས་
སུ་བབས་པའི་ལས་འགན་རེད་བསམས་ཀི་
འདགུ ཅསེ་ངས་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཡིན། གནད་དནོ་འདའི་ིསྐརོ་ང་ཚོས་
འདདོ་པ་ཁངེས་པ་ཞིག་འཇགོ་ཐུབ་ཡོད་དམ་
མེད། ཅསེ་ད་ིབ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།
 སིྤར་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་
རེད། འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་དམག་ཆེན་
དང་པ་ོདང་། གཉསི་པ་བྱུང་སྟ།ེ མི་ས་ཡ་
མང་པ་ོགསོད་རེས་བྱུང་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །

སྦལེ་འཇམ་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་
མིར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་གི་

སྣ་ེལེན་ཞུས་པ།

༄༅། །འད་ིགར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉནི་སྦལེ་འཇམ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་། བྷནེ་ཊི་གཙྱུག་ལག་
སནྨ་ཁང་གི་བུད་མེད་འཕདོ་བསྟནེ་ཨེམ་ཆི་བཅས་
ཡིན་པ་མཁས་དབང་ཌི་སུ་ཊར་པ་ེཊ་ར་ Prof. 
Dr. De Sutter Petra  མཆོག་ད་ལམ་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕབེས་སབྐས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཁང་གིས་སྣ་ེལེན་དང་འབལེ་ཚོགས་
གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་དང་། སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
རྣམས་ལནྷ་ད་ུམཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།  
 ཕི་ཚེས་ ༤ ཉནི་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་གནང་བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་མཇལ་
དར་སྒནོ་འབུལ་གིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུས་
གནང་བ་དང་སྦགས། སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་གི་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ལ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་བ་ 
དང་། དགངོ་ད་ོཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་
བཅས་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
རྡ་སྟངེ་བདོ་ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུགསོལ་སྟནོ་
སྟབས་བད་ེཞིག་ཕུལ། ཕི་ཚེས་ ༥ ཉནི་བཞུགས་
སརྒ་ནས་ཕིར་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐའུ་ིག་སྟནོ་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ཁབ་ཁངོས་སུ་
ཡོད་པའི་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡ་བདོ་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་གནང་
ཐགོ་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ི Seoul རྒྱལ་ས་སི་ཨོལ་ནང་
ཡོད་པའ་ི Yoresan ཡོ་རི་སན་ལ་ྷཁང་ནང་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའི་སྐུའི་ག་སྟནོ་
སུྲང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ
 ཐངེས་འདའིི་སྐུའི་ག་སྟནོ་གི་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་མར་སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུབརན་པའི་ཚེ་སུྒབ་ཀི་
ཆོ་ག་ཁག་གསུང་འདནོ་གནང་བ་དང་། ད་ེརསེ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་པའི་དད་
ལནྡ་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་
མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས། སབྐས་དརེ་ཀ་ོརི་
ཡ་དང་ཀ་ོརི་ཡའི་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་ ༦༠༠ ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་
འདགུ 



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩2

རྔ་པ་རངོ་ད་ུདག་ེའདནུ་པ་བླ་ོབཟང་སལྐ་བཟང་ལགས་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁདི་བས་རསེ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་མེད་པར་གྱུར་བ།

༄༅། །འད་ིགར་བཞུགས་སརྒ་ཀིརའི་ི
བསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བདོ་གནས་འབལེ་མཐུད་
པ་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་
རིང་ལགས་གཉསི་ཀིས་བཏང་གནས་ནང་
འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༧ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིདསུ་ཚོད་ ༣ 
ཙམ་ལ་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་གི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་སལྐ་
བཟང་ལགས། རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་ཁངོ་

གིས་རྔ་པ་རོང་མཁར་གི་སྲང་ལམ་
ནས།”བདོ་ཁ་བ་ཅན་ལ་རང་དབང་
དགསོ། རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་
མཚོ་ཁ་ིལོ་བརན་པར་ཤོག” བརདོ་
བཞིན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་
གནང་སྟ་ེགམོ་བགདོ་བས་ཡོད། འནོ་
ཀང་ས་གནས་དརེ་ས་ྔས་ནས་ག་སིྒག་
བས་ནས་ཡོད་པའ་ིཉནེ་རགོ་པ་རྣམས་
ཀིས་ཁོང་བཙན་ཁིད་བས་རསེ་ཁོང་
གི་སྐརོ་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་མེད།

 ཁོང་ནི་རྔ་པ་རོང་རའེུ་རུ་མ་རུ་
ཆེན་གཉསི་པའི་ཕ་ཚེ་རིང་བརན་ཁོ་དང་། 
མ་ལྷ་སིྐད་གཉསི་ལ་བུ་བུ་མོ་བཞི་ཡོད་པའི་
གཉསི་པ་ད་ེཡིན་འདགུ་ལ། ཆྱུང་དསུ་ནས་
རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་སྟ།ེ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སྔནོ་འགའོ་ིའཛིན་གྲྭ་
མཐར་ཕིན་ནས་དངེ་སྐབས་མཚན་ཉདི་ཀི་

འཛིན་གྲྭ་ཁ་དགོ་དཀར་དམར་ཡིན་ཞིང་། 
ལོ་སྔནོ་མར་ཁངོ་གི་ཤག་རོགས་དང་མ་སྤུན་
ཡིན་པའི་བླ་ོབཟང་བསྟན་པས་རྔ་པའི་སྲང་
ལམ་ནས་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་སྟ་ེལོ་ ༢ 
ཀི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་ནས་དངེ་
སབྐས་བཙོན་ཁང་ད་ུཡོད་མུས་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོར་ཁངོ་གི་ཞང་པ་ོཚེ་བདག་དང་
ཆོས་འཕལེ་གཉསི་ལ་ལོ་ ༦ དང་ ༤ རིང་
བཙོན་འཇུག་བས་མོང་བ་སོགས་ཚང་མ་
ཁོང་རང་གིས་དངསོ་སུ་མཐངོ་བའི་གནས་
ཚྱུལ་ཡིན་འདགུ
 དེ་ བ ཞིན ་གནས ་ཚྱུ ལ ་ ཡོང ་
ཁུངས་ནས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན། སབྐས་ཐགོ་
དརེ་རྔ་པའི་སྲང་ལམ་ནས་མི་སྐ་ཞིག་ཀང་
ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བས་པའི་གནས་
ཚྱུལ་འདགུ་ཀང་མིང་དང་ཕ་ཡུལ་སོགས་
ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་མ་བྱུང་བ་
བཅས། །

རོང་པ་ོཤོག་ཀ་ཕདེ་བརྒྱད་ཀིས་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ི

གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དསུ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཡོངས་
ཀི་མཛད་འཕིན་ངོ་བ་ོགཅིག་ཏུ་འདསུ་པ། 
འག་ོབ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་བམས་བརྩེའི་
མགནོ་སྐབས། འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་
དཔནོ། ས་སྟངེ་༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རགོས་
ཀི་མངའ་བདག བདོ་མིའ་ིའད་ིཕི་གཉསི་ཀི་
བ་ླན་མེད་པའ་ིལ་ྷབསལྐ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་ ༨༠ 
ཐམ་པར་ཕབེས་པའི་སྐའིུ་ག་སྟནོ་དང་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་ལོ་རུ་རང་རེའི་བཙན་བལོ་
གཞུང་མང་སིྤ་ཚོགས་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ནས་མི་རིགས་དང་ཚོགས་སྡ་ེ
འད་མིན་གིས་དུས་ཚིགས་སུྲང་བརིྩ་ཞུ ་ 
བཞིན་པ་ལརྟ། རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་རིམ་
བོན་གི་ལྷ་འབངས་སུ་གཏགོས་ཤིང་དད་
དམ་གསེར་གི་མདདུ་བརྒྱ་གལོ་མོང་མེད་
པའི་བར་ཁམས་རོང་པ་ོཤོག་ཀ་ཕདེ་བརྒྱད་
ཀི ་བེས་འབོར་སེར་སྐ་མི ་མང་ཡོངས་
ནས་མགོན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་སྙངི་ད་ུ
བཅངས་ནས་སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་
ཀི་ངོ་བརོ་རག་ཏུ་གནས་ཕིར་དམ་གཙང་
བར ེན་འབེལ་གི ་བརན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུ་འཐུས་གསེར་སནྙ་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་

དནོ་ལརྟ། བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ བདོ་ཟླ་ ༩ 
ཚེས་པ་ ༢༢ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་མིག་དམར་སྟ་ེསྟནོ་པ་
ཐུབ་པའི་དབང་པ་ོརྩ་གསུམ་ལ་ྷཡི་ཡུལ་ནས་
མི་ཡུལ་ད་ུསརླ་ཡང་ཕབེས་བནོ་མཛད་པའི་
སྐལ་བཟང་གི་དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་གི་
ཉནི་མོར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུབཀྲ་ཤིས་པའི་རནེ་
འབལེ་གི་རེ་ཁ་ཡོངས་སུ་ཁངེས་པའི་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུའི་བསོད་ནམས་
ཀི་ག་ོབསལྐ་སྲིད་ན་བརྙདེ་དཀའ་བའི་བཀའ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་བྱུང་བ་ལརྟ། རྒྱ་
ཆེ་བའི་ཕི་ནང་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་རྣམས་
དང་ལྷག་པར་ད་ུའཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་གང་
སར་བཞུགས་པའི་རང་ཅག་རོང་པ་ོཤོག་ཀ་
ཕདེ་བརྒྱད་ཀི་ཁངོས་གཏགོས་མི་མང་ངམ་
བརན་བཞུགས་ཀི་དད་ལནྡ་སིྦན་བདག་རྣམ་
པ་ལྷན་རྒྱས་གོང་གསལ་དསུ་བཟང་ཉིན་
དགའ་དད་སྤོ་གསུམ་གིས་ཚང་འཛོམས་
ངསེ་གནང་ཡོང་བ་དགོས་པའི་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་སུ། བར་ཁམས་རོང་པ་ོ
ཤོག་ཀ་ཕེད་བརྒྱད་ཀི་བརན་བཞུགས་གོ་
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༢༣ ལ། །

ཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས་པ་དང་སོའ་ིལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསྟནེ་ཚོཌ་པའ་ིཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་གཤམ་གསལ་ས་སྟངོ་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོཌ་ཁདོ་
ད་ེཐགོ་ཞུཌ་འདདོ་ཡོད་ན་འཚང་སནྙ་ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།

ཨང་། ལས་འགན། དགསོ་ངསེ་ཤེས་ཚད། ལས་མངོ་། ས་མིག་
གངས། ས་གནས། མཐའ་མའ་ིཡིག་

ཆ་འབུལ་དསུ།

 ༡ ཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས་པ།
དམའ་མཐར་ BPT 
(Bachelor of 
Physiotherapy)

 ཟླ་དུག  ༣
ལ་དཌྭ། 
མོན་གྷ ོ
ཨོ་དྷ་ིཤ།

 ༢༠༡༥།༡༠།༩

 ༢ སོའ་ིལས་བདེ།
Dental Therapist 
དམའ་མཐར་ Diploma 
in Dental Assistance

 ལོ་གཅིག  ༡ ཨོ་དྷ་ིཤ།  ༢༠༡༥།༡༠།༩

དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་༢༠༡༥བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས། 
༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན། མཐའ་

མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས། 
༣།  སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུཌ་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༤།  རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་རྒྱྱུན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༥།  ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ།
 གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་
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ཌལ་ཧརོ་ས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ལ་ྔཔའ་ི
འཐུས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་ཕུལ།

༄༅། །འད་ིག་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་ས་ ་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐད་ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ རེས་
གཟའ་སྤནེ་པའི་ཉིན་ཌར་ཧརོ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སྐབས་ལྔ་པའི་བདམས་ཐོན་
ཚོགས་མི་ ༩ དང། ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་
ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞནོ་བཅས་ཀི་ལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ཀི་གནང་སྒ་ོ
ཁག་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་བསྟནུ།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ནས་ ༤།༠༠ 
བར་ཌར་ཧརོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་
ལས་དུང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སིྤ་མི། 
སླབོ་སིྤ་དང་སེར་སྐ་མི་མང་ ༡༥༤ ཙམ་

འཛོམས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་
བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་ང་ོསྤདོ་
དང་སྦགས། ས་གནས་ཁམིས་པ་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་
ང་ོསྤདོ། ཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོ
བ་ོདང་། འགན་དབང་། གུབ་ཆ། ཁམིས་
ཁངོས་ཁབ་ཚད། གདོ་ཡའ་ིམོས་མཐུན་
ཆོད་ཡིག ལག་བསྟར་དམ་ཡིག གཞི་རྩའ་ི
ཆ་རྐནེ། བདེ་ཐབས་ཇི་ཡོད། གདོ་ཡ་ཉམ་
ཐག་ལ་མཐུན་རྐནེ། ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་བཟ་ོ
ཕགོས། ཁམིས་རྩདོ་པའ་ིསྦངོ་བརྡར་དང་
བསྐར་སྦོང་བཅས་ཀི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་དང་། ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་གསར་འགྱུར་སྙངི་
བསྡསུ་སུ། །
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འསོ་བསྡའུ་ིལམ་སྟནོ་ཟབ་སྦངོ་དང་ཕགོས་བསྐདོ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་འད་ིགར་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལནྷ་ཁང་ནས་
བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲདི་སྐངོ་དང་སབྐས་ ༡༦ 
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་སྔནོ་འགའོི་
འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ 
དང་། དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ལ་
གཏན་འཁལེ་གནང་དནོ་བཞིན། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལནྷ་ཁང་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ནས་ 
༢༡ བར་ཉནི་གསུམ་རིང་ས་གནས་འསོ་
བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཁག་གིས་གཙོས་འསོ་
བསྡའུ་ིཚོགས་མི་བརྒྱད་ཅྱུ་ལགྷ་ལ་འསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞིའི་སྐརོ་ལ་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། སབྐས་དརེ་ཚོགས་བཅར་རྣམས་
ལ་༸གངོ་ས་སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཞལ་མཇལ་བཀའ་སླབོ་གསུང་གི་བདདུ་རིྩ་རྣ་
བའ་ིགསོས་སུ་ཐབོ་པའ་ིབསལྐ་བཟང་བྱུང་། 
 ད་ེབཞིན་ད་ུརྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་
ལ་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་དང་འབལེ་བའི་
མང་གཙོའི་འགན་དབང་སྤདོ་གལ་ཆེ་བའི་
སྐརོ་དང་། འསོ་འཕནེ་པའ་ིཆ་རྐནེ། སྲདི་
སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་ཆོས། འསོ་

འཕནེ་པའི་བདེ་སྒ་ོཁག་དང་འསོ་སིྒག་ནང་
ད་ུགསར་འཇུག་བསྐར་བཅོས་དང་འབལེ་
བའི་ལམ་སྟནོ་གཏན་འབབེས་སོགས་ལམ་
སྟནོ་བདེ་སྒ་ོཁག་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་ལས་
ཟུར་འདནོ་བས་ཏ་ེཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ ༧ 
ཚེས་ ༢༤ ནས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ བར་
ད་ུབདོ་མི་སྡདོ་གནས་ཁག་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་བཞི་
ལ་ཆེད་བཅར་གིས་ལམ་སྟནོ་འཐུས་གཙང་
ཞུས་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས ༢༤ 
ནས་ ༢༩ བར་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་
ལས་འཕར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས་དང། སྦརི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
སརྒ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ྔདང་། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི། 
སྤནོ་ཊོ་དང་མཚོ་པདྨ། སིམ་ལ་དང་སོ་ལན་ 
བཅས་ས་ཁུལ་ཁག་བཅྱུ་གཅིག་དང་། ད་ེ
བཞིན་དུ་འོས་བསྡུའི ་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་དག་ེབཤེས་བསྟན་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
དང་དུང་གཞནོ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀུམ་རའ་ོདང་སཱ་ཌནོ། སྤུར་ཝ་
ལ། སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ཧབ་སྤུར། སེ་
ལ་ཀུའ་ིསླབོ་གྲྭ། ལྡ་ེར་ལྡནུ་ས་ཁུལ་ཁག་
དུག་བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་ས་ཁུལ་ཁག་བཅྱུ་
གཉིས་ལ་ཆེད་བཅར་གིས་རྒྱ་ཆེའི ་མང་
ཚོགས་ལ་གངོ་གསལ་ལམ་སྟནོ་བདེ་སྒ་ོཁག་

དང་དགོས་འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཞུས།
 ད་ེབཞིན་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༢ བར་འད་ིགའ་ིསིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་ལས་འཕར་
རྣམ་གཉིས་བཅས་ས་གནས་ཆ་བགོས་
ཀིས་གཞུང་འབལེ་ལམ་སྟནོ་ཕགོས་བསྐདོ་ 
གནང་། ད་ེཡང་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ཤོ་
ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་ལྷ་ོ
ཕོགས་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལྔ་ཡི་ནང་
གསེས་ས་ཁུལ་བཅྱུ་བཞི་དང་། བངེྒ་ལོར་
ནང་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གཉསི། ག་ོཝ་བཅས་
ས་ཁུལ་ཁག་བཅ་ོབརྒྱད་དང་། འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
ཀ་རྡརོ་སྒང་གསུམ་གི་ས་ཁུལ་ཁག་དགུ་ 
དང་། ཨ་ར་ུན་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཡོད་
བདོ་མི་གནས་སྡདོ་ཁག་བཞི། དྷ་ིམ་པུར། 
ཤི་ལོང་བཅས་ས་ཁུལ་ཁག་བཅ་ོལ།ྔ ད་ེ
བཞིན་དུ་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དགེ་
བཤེས་བསྟན་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཝར་ཎ་
དང་ལྡ་ིལི། བ་ྷརོ་ད་ྷར། ཅན་རྡ་ིསརྒ་མཐ་ོ
སླབོ་བཅས་མཐ་ོསླབོ་ཆེ་ཁག་བཞི་དང། ཨོ་
རི་ས། མན་སརྤ། བནྷ་ད་ྷར། ལྡ་ིལི་བཅས་
རྒྱ་གར་དབུས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
དང་། ལ་དགྭས་ས་ཁུལ་དུག་དང་ཌལ་ཧརོ་
བཅས་ས་ཁུལ་ཁག་བཅྱུ་དུག ད་ེདང་ཕགོས་

མཚྱུངས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས ༣༡ ནས་ཟླ་ ༩ 
ཚེས ༤ བར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་བདོ་མིའ་ི
སྡདོ་གནས་ས་ཁུལ་ཁག་བཅྱུ་གསུམ་ལ་འད་ི
གའི་འགན་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ལྷན་བཅར་
གིས་ལམ་སྟནོ་བདེ་སྒ་ོཁག་དང་དགོས་འད་ི
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།།
ས་གནས་མི་མང་ནས་བསམ་ཚྱུལ་དང་དགོས་
འད་ིཤུགས་ཆེར་བྱུང་བ་ཁག་ན།ི
དང་པ།ོ བསམ་ཚྱུལ།
ཀ༽ ས་གནས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནས་བལ་བཙོང་
གི་དསུ་སུ་འསོ་བསྡུ་མ་ཁེལ་བ་གནང་གལ་
ཆེ་བས་མ་འོངས་པར་འོས་བསྡུའི ་ སིྒག་
གཞིར་བསྐར་བཅོས་ཡོང་ཐབས་གནང་
དགསོ་སྐརོ།
ཁ༽ ས་གནས་གང་འཚམ་ཞིག་ནས་གྲྭ་
བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་ལ་འསོ་གཉསི་ཀི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་པ་ད་ེའགགི་གི་མེད་པའ་ིསྐརོ།
ག༽ ས་གནས་གང་འཚམ་ཞིག་ནས་ཆོས་
ལུགས་སིྤ་འཐུས་ལ་མི་སྐ་ཡོང་ཆོག་པ་ད་ེ
འགགི་གི་མེད་པའ་ིསྐརོ།
ང༽ ས་གནས་རེ་ཟུང་ནས་བཅའ་ཁམིས་
བསྐར་བཅོས་ནང་སིྤ་འཐུས་འསོ་ཐབོ་བརྒྱ་
ཆ་མེད་པ་བཟསོ་པ་ད་ེའགིག་གི་མེད་པའི་
སྐརོ།
གཉསི་པ། དགོས་འད།ི

ཀ༽ སིྤ་འཐུས་དང་སྲདི་སྐངོ་གི་འསོ་ཆོས་
ནང་བདོ་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། ཞསེ་པའ་ིབདོ་
ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་མིན་གི་དབ་ེམཚམས་གང་
ཡིན།
ཁ༽ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་མི་སེར་ལག་
འཁརེ་ཡོད་མཁན་ཚོ་བདོ་ཀི་ཡུལ་མི་རེད་
དམ།
ག༽ ཁམིས་ཁང་ནས་ནག་ཉསེ་ཕགོ་ཟནི་
པ་མ་ཡིན་པ་ཞསེ་པའི་ཁམིས་ཁང་དང་ནག་
ཉསེ་ད་ེགང་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་དགསོ།
ང༽ སྲདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ལ་
གསལ་བསྒགས་སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུའག་ོགནོ་
འབུམ་བརྒྱད་དང་གསུམ་ལ་ཚད་འཛིན་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་དང་ཁིམས་མཐུན་
དགསོ་པ་ཞསེ་པ། ཚད་གཞི་ལས་བརལ་
མིན་དང་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་མིན་སུས་ཞིབ་
འཇུག་བདེ་དམ།
ཅ༽ བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ལ་
ཡིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་མེད་ན་སྲིད་སྐངོ་དང་སིྤ་
འཐུས་ཀི་འསོ་ཆོས་མ་ཚང་བ་ལ་ངསོ་འཛིན་
བདེ་དགསོ་དང་མི་དགསོ།
ཆ༽ སྲདི་སྐངོ་འསོ་གཞི་ལང་མཁན་ད་ེཚོས་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྙན་སེང་དབེ་
བསྐལེ་བདེ་དགསོ་མིན་སོགས་ཀི་ད་ིབ་བྱུང་
ཡོད། །

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་ཚོང་པའ་ིཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ཚན་པས་འཆར་འགདོ་ལནྡ་པའ་ིཚོང་པ་བཞི་ལ་
སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་བ་དགའ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་འབངས་ཡོངས་ལ་མང་ 
གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དནི་
བསྐངས་ཏ་ེལོ་ང་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཆེན་མཛད་སྒའོི་ཐོགདབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་
མིའ་ིཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་
གཞི་ཚན་པས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཚོང་ལས་འཆར་
འགོད་ལེགས་ཤོས་ཁོངས་གུབ་འབས་ཐནོ་
པའི་ཚོང་པ་བཞི་ལ་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེ
མཆོག་གིས་མ་དངུལ་རོགས་སྐོར་གི་བ་
དགའ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་
འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པས་ཡར་ཐནོ་ཚོང་
པ་རྣམས་ཚོང་ལས་གཉརེ་ཕགོས་ཀི་འཆར་
གཞི་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་
སུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ངསོ་འཛིན་མེད་པ་དང་ག་ོ

རགོས་མེད་པ་སོགས་ལུས་ཡོད་པར་བརནེ། 
ཚོང་ལས་པ་ད་ེདག་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་

ནང་དངསོ་སུ་འབུར་ད་ུཐནོ་པའི་ཡར་ཐནོ་
ཚོང་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་རང་
རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡར་ཐནོ་གི་ལམ་ནས་
ཚོང་ལས་རྒྱྱུན་སྲིང་བ་ཕིར་ཉནི་གཉསི་རིང་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་པ་ཁག་
གཅིག་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་
དང་སྦགས། སབྐས་དརེ་འགན་བསྡརུ་གི་
རྣམ་པའི་སྒ་ོནས་ཚོང་ལས་གཉརེ་ཕོགས་
ཀི་ཕུགས་བསམ་དང་། འཆར་གཞི་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་བ། སིྤ་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྐནེ་སྤདོ་
ཐུབ་པ། འཆར་གཞི་ལནྡ་པའ་ིཚོང་པ་ཁག་
གཅིག་ལ་དངུལ་གི་ཆེ་བསྟདོ་རོགས་སྐརོ་བ་
དགའ་གནང་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་ལྟར་དངསོ་
གཞི་འགན་བསྡརུ་ནང་ཁམོ་རའ་ིའག་ོཕགོས་
ཀི་ཆེད་ལས་པ་ཀོ་ལོ་ཎར་ཇི་ཏནེ་དིར་མིན་
ཧས་ Colonel Jitender Minhas ལགས་ 

དང་། ཇ་ེཨེས་སེ་ཌིབ་ཀི་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་ Chief Executive-JSS-STEP, 
Noida, Mr.Subit Saurav སྐ་ུཞབས་སུ་
བཌི་ས་རབ་ལགས། ལོན་ཌནོ་བདོ་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་
གུབ་ལགས། སྐ་ུཞབས་ཅན་ཌ་ར་ཀཎྜ་ Mr. 
Chandra Kant ལགས། བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཟུར་པ་རྡ་ོརེ་དབང་འདསུ་ལགས་
བཅས་ཀིས་ཟུར་དཔང་གནང་འདགུ ཚོགས་
འད་ུཉནི་མཐའ་མར་འཆར་འགདོ་ལནྡ་པའི་
ཚོང་པ་བཞི་བདམས་ཐནོ་གིས་གུབ་འབས་
གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། མང་
གཙོ་དབུ་བརྙསེ་པའ་ིདསུ་ཆེན་གི་ཉནི་དངསོ་
སུ་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་ཨང་རིམ་རྩེར་
སོན་བདམས་ཐནོ་ཚོང་པ་བཞི་པརོ་སྲདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་དངུལ་གི་ཆེ་བསྟདོ་རོགས་སྐརོ་
བ་དགའ་གནང་ཡོད། ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
ཐགོ་འཆར་གཞི་ལནྡ་པའི་ཚོང་པ་ཨང་དང་
པརོ་རནེ་འབལེ་འགིམ་འགུལ་ལས་ཁང་གི་
རྒྱལ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལགས་སུ་བ་དགའ་སྒརོ་
འབུམ་བཞི། ཨང་གཉསི་པར་ Tibetan i 
tech ཚེ་བརན་སྒལོ་དཀར་ལགས་ལ་སྒརོ་
འབུམ་གསུམ། ཨང་གསུམ་པར་ KA ཀ། 
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཁོང་གི་ལས་
རོགས་བཅས་ལ་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་དང་། 
ཨང་བཞི་པར་ Physiotheraphy Clinic 

ཕི་བཅོས་གསོ་ཐབས་ཀི་སནྨ་དཔྱད་ཁང་གི་
བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས་ལ་སྒརོ་
འབུམ་གཅིག་བཅས་གནང་ཡོད། རནེ་འབལེ་
འགམི་འགུལ་ལས་ཁང་གི་རྒྱལ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་
ལགས་ན།ི ལ་དགྭས་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་རྒྱལ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལགས་
ཀིས་ལ་དྭགས་བ ོད་མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་ནང་
རིགས་གཞུང་དང་། ཆོས་ཕགོས་སོགས་ཀི་
འགམི་འགུལ་ལས་དནོ་བཀདོ་སིྒག་དང་ལམ་
སྟནོ་གི་འཆར་འགོད་ཞིག་སྤལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ 
ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་རནེ་འབལེ་འགམི་
འགུལ་ལས་ཁང་དེ་བཞིན་དངོས་སུ ་ལ་
དྭགས་པ་དང་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་ལ་དྭགས་
དང་རྒྱ་གར་གི་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་གནས་
མཇལ་རྒྱྱུ འི་དགོས་མཁོ་བསུྐན་སླད་འགིམ་
འགུལ་ལས་ཁང་ད་ེཉིད་བཙྱུགས་པ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ ཚེ་བརན་སྒལོ་དཀར་ལགས་
ན།ི རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སྡདོ་གནང་མཁན་ 
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་མོ་ན་ི Diploma 
in Web designing and Web 
development ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་མཐར་ཕིན་
པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཁ་ོམོའ་ི
འཕུལ་ལས་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་དངསོ་སུ་ལས་
འགོ་བཙྱུགས་པ་དང་སྦགས་ཚོགས་པ་འད་
མིན་ནང་འཕུལ་ལས་ཀི་ལས་ཀ་གནང་མངོ་
ཡོད་འདགུ ཁངོ་མོའ་ིབདོ་ཀི་འཕུལ་ལས་

ད་ེབཞིན་ད་ལམ་ཚོང་ལས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་
ནས་བཟུང་དངེ་སྐབས་ད་ལམ་གི་ངོས་སུ་
ཐད་ཀར་ཁམོ་རའི་ནང་བདོ་ཀི་ཅ་དངསོ་ཉ་ོ
རྒྱྱུའ་ི སྡངིས་ཆ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་འདགུ KA 
ཞསེ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ལས་
རོགས་ཚོས་མཉནེ་ཆས་བཟ་ོབསུྐན་གི་ལས་
གཞི་ཞིག་གཉརེ་ཡོད་འདགུ མཉནེ་ཆས་
དསེ་ཁིམ་ཚང་ནང་བདེ་སྤདོ་ཆེ་བའི་མཉནེ་
ཆས་ཤིག་བཟསོ་ཡོད་པ་ད་ེནི་ཕུ་གུའི་རྩེད་
ཆས་སོགས་ཀི་ཐགོ་བཟ་ོབསུྐན་བདེ་ཡོད་པ་ 
དང་། རྩདེ་ཆས་དསེ་ཕུ་གུ་སོགས་ཚང་
མས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ད་ེབཞིན་རྩེད་ཆས་
དང་འགུལ་གཟུགས་ཅན་གི་རྣམ་པའི་ཐགོ་
སླབོ ་སྦོང་བེད་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ ོ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ Tenzin Jigme, 
Physiotheraphy Clinic ཕི་བཅསོ་གསོ་
ཐབས་ཀི་སནྨ་དཔྱད་ཁང་ན།ི བསྟན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་བཙྱུགས་པ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ ཁངོ་ན་ི Musculoskeletal 
Disorder and Sport Rehab (MPT) 
ནས་བསབླ་པ་མཐར་སོན་པ་དང་། ཁངོ་གི་
ལས་རོགས་ BPT ནས་བསབླ་པ་མཐར་
ཕིན་པའི་པཎ་ཆེན་བཟང་པ་ོལགས་ཡིན་
འདགུ སནྨ་དཔྱད་ཁང་འདའི་ིནང་ད་ལའྟ་ི
ཆར་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་བརག་དཔྱད་བདེ་པར་
ཡོང་མི་ ༢༥༠ ཙམ་བྱུང་ཡོད་འདགུ །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩4

སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏཀ་ཤཱ་ཤི་ལ་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ག་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་

སྦངེ ་ལོར་གོང་ཁེར་ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཏཀ་ཤཱ་ཤི་ལ་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་གནས་
ཁང་ Takshashila Institute ད་ུབདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ 
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་ཏཀ་ཤཱ་
ཤི་ལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་མང་ཆེ་
བ་ནི་རྒྱ་གར་གི་སྲི་ཞུ་བ་དང་གསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་ད་ེབཞིན་མཁས་དབང་དང་ཉམས་
ཞིབ་པ་བཅས་ཡིན་འདགུ་པ་རྣམས་འད་ུ
འཛོམས་ཐགོ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་

ནས་བདོ་ད་ུདར་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ལུགས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མི་
མང་པ་ོཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་
ཡོད་པ་དང་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ཚྱུལ་
སྐརོ་གསལ་པ་ོའགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེསྔནོ་ལྷ་ོཨ་ཕ་ི
རི་ཁ་དང་བང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་མི་རིགས་

དབ་ེའབདེ་ཀི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པ་
ལརྟ་དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཐགོ་ད་ེམཚྱུངས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་
ཡོད། ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་མི་རབས་གཉསི་
པའི་བདོ་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཟརེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་ཀི་ཚད་མཐ་ོ
བའི་འཕུལ་ལས་ཀི་ལག་འཁེར་རེ་བཟསོ་
ཡོད་པ་དང་། ལག་འཁརེ་དའེ་ིནང་ད་ོདག་
སོ་སོའ་ིམིང་དང་ཁ་བང་། ད་ེབཞིན་ཁུངས་
གང་ནས་ཡིན་པ། མི་དའེ་ིལས་ཀ་གང་དང་
གང་བདེ་ཀི་ཡོད་མེད་སོགས་རགོ་ཞིབ་བ་
ཆེད་དམ་བསྒགས་ཀི་སྲིད་བྱུས་ད་ེའདའང་
ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད། གངོ་གསེབ་
ནས་ཡིན་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ྷསའི་ཁུལ་ད་ུ
བདནུ་ཕག་གཉསི་ལྷག་གནས་སྡདོ་མི་ཆོག་
པ་མ་ཟད། ལ་ྷསའ་ིནང་གནས་སྡདོ་བདེ་
མཁན་བདོ་མི་རྣམས་དང་འདསི་གཤིབ་བདེ་
རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་ཡོད། གངོ་
གསལ་ས་གནས་ཁག་ནས་བསླབེས་པའི་བདོ་
མི་ཚོ་འག་ོབསྐོད་ཀི་རང་དབང་ཐོག་དམ་

བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཟུར་འདནོ་བས་པའི་མགནོ་ཁང་ནང་
མ་གཏགོས་སྡདོ་ཆོག་གི་མེད། འད་ིལ་ྟབུའ་ི
དམ་བསྒགས་ན་ིརང་དབང་ལུང་པ་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་བསམ་ཡུལ་
ལས་འདས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་
བདོ་ནང་འདི་ནི་རྒྱྱུ ན་ལྡན་གི་གནས་སྟངས་
ལ་ྟབུར་གྱུར་ཡོད། གལ་ཏ་ེབདོ་ནང་བདོ་མི་
ཞིག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཡོད་ན་ཕ་ོམོ་སུ་ཞིག་ཡིན་
རངུ་ད་ོདམ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། མ་ཟད་ད་ོདམ་
འགོ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་དའེི་ནང་མི་ཡོངས་
རགོས་ནག་ཉསེ་ཅན་གི་མིང་གཞུང་ཁོངས་
སུ་བཅྱུག་སྟ་ེགཞུང་ཕགོས་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་
ལས་ཀ་སོགས་ཀི་རང་དབང་སྤདོ་ཀི་མེད། 
གལ་ཏ་ེབདོ་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་
བདེ་རིྩས་བས་ནའང་འཛིན་བཟུང་གིས་ཡུན་
རིང་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཆད་བཏང་
བ་མ་ཟད། བཙོན་ཁང་ནང་མནར་གཅདོ་
ཚད་ལས་འདས་པ་མང་དགསོ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཉ་ེལམ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བླ་བང་བསང་ཆྱུ་རོང་

བསང་ཁོག་དངུལ་རྲྭ ་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་པའི་
བདོ་པའི་བུད་མེད་བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་འཛིན་
པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་
རལོ་བས་ཏ་ེརང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་རསེ་
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད།
 ད་བར་བདོ་མི་གངས་ ༡༤༢ 
ཀིས་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་སྟ་ེཞི་རོལ་
བས་ཡོད། བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ལུས་
མེར་སྲགེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུའི་ཚབས་ཆེའི་ལས་
འགུལ་ད་ེའད་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་པ་དསེ་བདོ་
ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཙམ་ཛ་དག་ཡོད་
མེད་མངནོ་དཔག་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྲདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ནང་པའི་ཆོས་ཀི་
འབྱུང་ཁུངས་ནི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་ཡིན་པ་
དང་ང་ཚོས་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ད་ེའཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་ན་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱྱུག་ཆྱུ་
ཆེན་པ་ོབཅྱུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ 

ནང་སྲདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཌལ་ཧརོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་ཀི་མགནོ་ཁང་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སྲིད་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉནི་
ཌལ་ཧརོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་ཀི་
མགནོ་ཁང་ Tibet Guest House ཞསེ་
པ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་མགནོ་ཁང་དབུ་འབདེ་
ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོནང་སྲིད་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གཙོས་ལས་གཞི་
འདིར ་ རོགས་སྐོར ་གནང་མཁན་སུད ་
སིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི Eco Himal 
Foundation ཞསེ་པའ་ིརོགས་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུ
ཞབས་ཕ་ེརེང་ཀ་ོསི་པ་ེན་ིལི་ Mr. Franco 
Spinelli ལགས་དང་ཆོས་གུབ་ཚེ་རིང་བ་ླམ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀང་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འག་ོ

འཛིན་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
སྐུ་མགནོ་རྣམ་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་
དང་སྦགས། སིྦན་བདག་རྣམ་པར་མགནོ་
ཁང་རྒྱག་རྒྱྱུའི་ལས་གཞི་འདརི་རོགས་སྐརོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཁངོ་གིས་ཌལ་ཧརོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རྒྱྱུ ས་དང་ལས་བསྡམོས་
སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་སནྙ་སེང་ཞུས།
 སྐབས ་དེར ་ ཆོས ་ སུྒབ ་བླ ་མ ་
ལགས་ཀིས་མགནོ་ཁང་རྒྱག་རྒྱྱུའི་དམིགས་
ཡུལ་ན་ིཌལ་ཧརོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ད་ེ
ཡུལ་བསྐརོ་སྤ་ོའཆམ་གི་གནས་ཤིག་ཡིན་
སྟབས། མགནོ་ཁང་ཞིག་བྱུང་ན་དརེ་ཡུལ་
བསྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་གནས་སྡདོ་བ་རྒྱྱུ ་ཙམ་
མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིབཟ་ོགྲྭའ་ིཐནོ་ཟགོ་ཚོང་
འགམེས་ཀང་བནི་རྒྱྱུགས་ཡག་པ་ོཡོང་བར་

ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་དང་། ད་ེབཞིན་ས་
གནས་བདོ་མི་ཚོར་ལས་ཀ་ཐབོ་སྟ་ེརང་ཁ་
རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་བཅས་ཀི་ཆེད་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་གསུངས་འདགུ
 ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ལས་གཞི་འདི་བཞིན་ཌལ་ཧོར་བ ོད་མི ་
རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་བསུྐན་རྒྱྱུ ར་
དམིགས་ཏ་ེམགནོ་ཁང་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། མགནོ་ཁང་དརེ་གཞིས་མི་རྣམས་
ནས་མ་བན་དང་། ཟ་ཁང་ཞབས་ཞུ་བ། 
གཙང་བཟ་ོབ། འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་བདེ་
སོགས་ཀི་ལས་གནས་ཐགོ་ལས་བསྐསོ་བས་
པ་བརྒྱྱུ ད་བདོ་མི་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཐུབ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་སྐརོ་དང་། ཕགོས་
མཚྱུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ནང་སྲིད་
ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མི་ན་གཞོན་ལས་མེད་

ཚོར་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་བསུྐན་ཆེད་སྐེད་
ཆྱུང་བུན་གཡར་གི་ལས་གཞི་དང་ལས་

རིགས་སྦངོ་བརྡར་གི་ལས་འཆར་ཡོད་པས་
ན་གཞོན་རྣམས་ཀིས་ཁེ་ཕན་ད་ེདག་བངླས་
ཐོག་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་བེད་
དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་གནང་འདགུ མགནོ་
ཁང་དརེ་ཁང་མིག ༡༢ ཡོད་ཐགོ་ཟ་ཁང་

དང་ཚོང་ཁང་བཅས་འདགུ
 ཕེད་ཡོལ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་

གིས་གཞིས་མི་རྣམས་དང་ཐུགས་འཕད་
སྐབས་མང་ཚོགས་ཀིས་བད་ེསྡུག་ཞུས་པ་
རྣམས་ལ་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བདོ་མི་འད་ུསྡདོ་བདེ་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་
གཟགིས་བསྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད། །

དབེ་གཟུགས་བྱུས་འགདོ་དང་པར་རིགས་བཀདོ་སིྒག་བ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་གོ་
སིྒག་འགོ  (Desktop Publication) ཀམ་
པུ་ཊར་ནང་དབེ་གཟུགས་བྱུས་འགོད་དང་
པར་རིགས་བཀོད་སིྒག་བ་ཐབས་ཀི་ཟབ་
སྦངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་སོང།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༢༠ ཐགོ་དལི་བསྒགས་དུང་
ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། ཟབ་
ཁདི་པ་སྐ་ུཞབས་ཝི་ཤུ་ཨ་གར་ཝལ་ (Vi-
shu Aggarwal) ལགས། ཕི་དལི་ལས་

ཁུངས་ཀི་བདོ་དབིན་གཉསི་ཀི་གསར་འགྱུར་
སྡ་ེཚན་ཁག འགམེས་སྟནོ་ཚན་པ། འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་པ། སྣར་ཐང་པར་ 
ཁང་། ལས་འཆར་ཚན་པ། ཀམ་པུ་ཊར་
ཚན་པ་བཅས་ཀི་འབལེ་ཡོད་སྲི་ཞུའི་ལས་
བདེ་ཁག་གཅིག་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག་མར་འགེམས་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསྟནུ། དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེས་ཟབ་ཁདི་པ་དང་ཟབ་སྦངོ་
བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ་དང་
ཆབས་ཅིག་གསུང་དནོ། ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ལ་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གིས་

གཙོས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་
ཁག་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ཁབ་སྤལེ་བདེ་རྒྱྱུའི་ལས་
འགན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡོད་པར་བརནེ། ངས་
ཟབ་སྦོང་འདི་བཞིན་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།  ད་ེརིང་འདརི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་དབིན་གཉསི་ཀི་གསར་
འགྱུར་སྡ་ེཚན་ཁག འགམེས་སྟནོ་ཚན་པ། 
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་པ། སྣར་ཐང་པར་
ཁང་། ལས་འཆར་ཚན་པ། ཀམ་པུ་ཊར་
ཚན་པ་བཅས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
 ཐེངས་འདིའི ་ཟབ་སྦོང་ནི ་ད ེ་

སྔ་སྤད་ཟིན་པའི་ཟབ་སྦོང་གི་ཁ་སྣནོ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད། ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བེད་པ་འདི་དག་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་ཟབ་སྦོང་
གནང་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
ན།ི ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རྣམས་
དབེ་གཟུགས་བྱུས་འགདོ་དང་། པར་རིགས་
བཀོད་སིྒག་སོགས་དངེ་དུས་དང་མཐུན་
པའི་ཆེད་ལས་ལས་རིགས་ཐགོ་ནསུ་པ་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན། ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀིས་སདྐ་ཡིག་འད་མིན་གི་ཐགོ་
དཔ་ེདབེ་སྣ་མང་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་གི་ཟབ་
སྦངོ་སབྐས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཚང་མས་

ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོགནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། སོ་སོ་རང་
ཉིད་གང་ཅིའི་ཐོག་རང་རྐ་འཕརེ་ཐུབ་པ་
ཞིག་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས། 
ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
 རྩ་བའི་ཟབ་ཁིད་པ་སྐུ་ཞབས་ཝི་
ཤི་ན་ུཨ་གར་ཝལ་ལགས་ན་ིརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཀོ་ཡི་ནིག་ 
(KOENIG) ཞསེ་པའ་ིཆེད་ལས་སྦངོ་བརྡར་
བསྟ་ིགནས་ཁང་ནས་ཆེད་མངགས་གདན་
ཞུ་གནང་འདགུ ཟབ་སྦངོ་འད་ིབཞིན་ཕི་ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༧ ཉནི་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་ 
༡༢ བར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །


