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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། 

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅྱུ་པ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅། །སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཅྱུ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༥ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་ ༢༥ 
ཉིན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་ལེགས་གུབ་བྱུང་
ཡོད། ད་ེཡང་ཚོགས་དསུ་མཐའ་མའ་ིཉནི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མཇུག་བསྡམོས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔ
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅྱུ་པ་མཇུག་སིྒལ་
ལ་ཉ་ེབ་རེད། ད་རེས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་
རིམ་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་ནས་དགོངས་
སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ན།ི ཚོགས་གཙོའ་ིལས་ཚབ་ 
དང་། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་
བསྐ་ོགཞག་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ནམ་རྒྱྱུ ན་
ཡིན་ན། སིྤ་འཐུས་བསབླ་པ་རྒན་གཞནོ་
གཞིར་བཟུང་སིྒག་གི་ཡོད། ད་རེས་བསབླ་
པ་རྒན་གཞོན་ཏག་ཏག་ཅིག་སིྒག་ཐུབ་མི་
འདགུ མ་འངོས་པར་མང་པ་ོཞིག་གིས་འད་ི
ལ་གཟགིས་པའ་ིསབྐས་སུ་དའེ་ིསབྐས་སུ་ནརོ་
འཁུལ་འད་ིབྱུང་འདགུ ཅསེ་ཞུ་དགསོ་པ་
མ་ཡིན་པར། མ་འངོས་པར་བསབླ་པ་རྒན་
གཞོན་ཐགོ་ནས་སིྒག་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། འད་ིལ་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

 ད་རེས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་
ནང་ཁ་སྔནོ་དབུ་འབདེ་ཀི་གཏམ་བཤད་ནང་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་
ད་བར་གསོ་ཚོགས་ག་དསུ་འགོ་བཙྱུགས་པ་

ཡིན་ན་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་ 
རསེ་དྲན་གསོ་འཆར་བཏནོ་གི་ཡོད། ལགྷ་
པར་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ད་ེད་དངུ་ཡིན་
ནའང་ཛ་དྲག་པ་ོགནས་པ་དང་། བཀུར་
འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ངསོ་ནས་འད་ིདང་
འབལེ་བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབལེ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསོ་འཆར་ལའང་ཐུགས་
ཁུར་ཆེན་པ་ོབཞསེ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་

བ་རེད།
 དངེ་སབྐས་གསོ་ཚོགས་ལ་ད་ོསྣང་
གནང་མཁན་མང་ད་ུཕིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་གསོ་ཚོགས་

ལས་རིམ་ལ་ད་ོསྣང་ཏན་ཏན་བདེ་ཀི་ཡོད་
པ་ཞིག་ལ་ང་ོའཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད། དརེ་
བརནེ་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བདོ་
ནང་ད་ུཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟནུ་
ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་གསོ་ཆོད་
གསོ་འཆར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གཏམ་བཤད་
གནང་བ་ད་ེཐུགས་འགན་ཆེན་པ་ོབཞསེ་ཡོད། 
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡིན་ནའང་བརྡ་

ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྤྲད་ཐུབ་ཡོད། ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་རེད། 
སིྤའ་ིགནས་སྟངས་ག་འདྲ་རེད། བ་ེབག་གི་
གནས་སྟངས་ག་འདྲ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་བྱུས་ཀི་གནས་
བབས་ག་འདྲ་རེད། ད་ེབཞིན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པའོ་ིཐགོ་ལ་ལ་ྟསྟངས་ག་འདྲ་རེད། བདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁརོ་
བ་ཟརེ་བའི་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཕོགས་
སྐརོ་ཐགོ་ང་ཚོས་ལ་ྟསྟངས་ག་འདྲ་རེད། ད་ེ
དག་ཆ་ཚང་གི་ཐགོ་ནས་ང་ོའཕདོ་པ་ཞིག་
དང་། བརྡ་འཕདོ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པར་
ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཀི་ཡོད། རསེ་དྲན་གསོ་
འཆར་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་
སུ་སིྤ་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་སུྤྲལ་སྐུ་བསྟན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དང་འབལེ་བའི་
ཐོག་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རེས་དྲན་
གསོ་འཆར་ཟུར་ད་ུབསྣམ་ཕབེས་དགསོ་སྐརོ་
གསུངས་སོང་། འད་ིསྐརོ་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་ནང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡིན། རྩ་བའ་ི
སུྤྲལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེའ་ི
བས་རསེ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་གཞན་
དང་མི་འདྲ་བ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
མཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེགསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅྱུ་པ་གལོ་ཡོད།།

འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུ
འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ། ཨ་རི་དང་
ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་གཉསི་ཀི་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ནབུ་ཕོགས་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་སིད་གཞུང་མང་པསོ་སྐོན་བརོད་
ཤུགས་ཆེ་བས་འདགུ ད་ེཡང་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་དང་ཨ་རིའི་མགིན་ཚབ་པས་
བདོ་དང་ཤིན་ཅང་གཉསི་ཀི་ནང་བརན་ལྷངི་
མེད་པའི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གང་ཡིན་རྩད་གཅདོ་ཀིས་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ད་ེདག་དང་ལྷན་ད་ུ
གསོ་མོལ་བདེ་དགསོ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་
ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རྩོད་ལེན་པ་མང་པ་ོཞིག་འཛིན་བཟུང་བདེ་
བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་དང་། སྨྲ་བརདོ་དང་
མཐུན་ཚོགས་རང་དབང་སུང་སྐོབ་བས་

པའ་ིརྐནེ་གིས་འཛིན་བཟུང་ བས་པ་ད་ེདག་
གང་མགགོས་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའི་གསུང་
བཤད་གནང་བའ་ིནང་། 
 ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ད་
ཧར་པར་ Keith Harper ལགས་ཀིས་གཏམ་
བཤད་གནང་དནོ། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ོསྣང་བ་དགསོ་པ་ 
དང་། འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་བདནུ་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
རྩདོ་ལེན་པ་ཁམིས་དཔནོ་ ༣༠༠ ཙམ་
བཀག་ཉར་བས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ད་ོདམ་བཀག་ཉར་འགོ་ད་དངུ་གནས་
བཞིན་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩོད་ལེན་
པ་ཨལ་ཧམ་ཏ་ོཌི་ལགས་དང་། ཞགོས་ 
ལངྗ་། ཀང་ཀ་ཧ་ེབཅས་མི་ ༢༧ འཕལ་ད་ུ
གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་དང་ཤིན་ཅང་གི་ཆོས་ཕགོས་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཌ་ེ
ཇང་ས་གནས་སུ་ཡེ་ཤུ་ལྷ་ཁང་རྩ་གཏརོ་

བཏང་བ་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའི་
རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། གནད་དནོ་ད་ེདག་
ན་ིརྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་གནས་འབབ་
དང་འགལ་ཡོད། ཅསེ་གཏམ་བཤད་གནང་
འདགུ 
 ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་ཇར་
མན་དང་། དབིན་ཡུལ། སུད་སི། ན་ེཐར་
ལེན་ཌི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐུ ་ཚབ་
རྣམས་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐོན་

བརདོ་བས་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་ཐངེས་
འདིའི་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་འཇིག་ཉནེ་མི་
རིགས་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པས་ Society for 
Threatened Peoples ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསུད་
སིའི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་ཁང་གི་ཟླ་བ་ད ོན་གུབ་
ལགས་ཀིས་ཀང་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཡིག་ངག་
གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་གཏམ་བཤད་ཀང་གནང་
རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་འདགུ་པ་བཅས། །

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་
གསལ་བསྒགས།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་ 
པོ་མཆོག ་ཨ ་ རིའི ་ནང ་སྐུ འི ་འཕ ོད ་བཞེས ་
བརག་དཔྱད་ཆེད་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད་པ་ 
དང་། སནྨ་པ་ཁག་གིས་བདནུ་ཕག་རེ་ཟུང་སྐ་ུ
ངལ་གསོ་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་ཕུལ་ཡོད་པར་ 
བརནེ། རིང་མིན་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཨ་རིའ་ིམཛད་
འཆར་ཁག་ཕིར་འཐནེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཐུགས་གཏན་
འཁལེ་སོང་བས། མཛད་འཆར་ཁག་འགྱུར་བ་
ཕིན་པའི་རྐནེ་གིས་ཆིབས་སྒྱུར་ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་
དང་། དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་བྱུང་
བར་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཁདེ་རྣམ་པས་
མཁནེ་རགོས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ནས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ལ།།

ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ བར་
ལྡ་ིལི་དང་སྦངེ་ལོར། མོན་གྷ་ོབདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་དནོ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕགོས་
ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཕི་རྒྱལ་སྡ་ེཚན་ FFR Division དང་
། གདོ་ཆག་འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ Disaster 
Management ཟུང་དུྲང་སྐ་ུཞབས་ལྡ་ིལིབ་ཀུ་མར 
Dilip Kumar ལགས། སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཀ་ེཔ་ཐག་ 
K.K Pathak ལགས་བཅས་མཇལ་འཕད་དང་། 
སྦངེ་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་གཞུང་འབལེ་མི་
སྣ་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕད། ད་ེབཞིན་མེ་སོར་
རངོ་དཔནོ་མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ། མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་
འཁོར་ལམ་གསར་བཟ་ོལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་
ཀི་དབུ་འབདེ་སོགས་ཀི་ལས་འཆར་དང་། ཀར་
ཝར་རོང་དཔནོ་དང་ས་གནས་མངའ་སྡའེི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ། 
ད་ེབཞིན་ཨུ་ན་ས་གནས་ཀི་ཉནེ་རགོ་འགོ་དཔནོ་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །

འཕོད ་བསྟ ེན ་བཀའ་བླ ོན ་མཆོག་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ 
ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ བར་ཉནི་གངས་བརྒྱད་
རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལ་བང་ས་
གནས་ཁག་དགུར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་འབགོ་སྡ་ེ
གཞིས་སརྒ་ཁག་ཏུ་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའི་
ལས་གཞི་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། མང་ཚོགས་
ལ་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའི་ལམ་སྟནོ་གནང་
ཆེད་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དགྭས་
སླ་ེརུ་མང་ཚོགས་ལྷན་ཚོགས་འད་ུདང་གཟིགས་
སྐརོ། ད་ེནས་ལ་བང་རྒདོ་ཡུལ་དང་བཀག་ 
གཞུང་། ཧན་ལེ། ཁྱུ་ཁུལ། ཉ་ིམ། ཆྱུ་མུར། 
གསུམ་མད།ོ ས་སདྨ་བཅས་ཀི་མང་ཚོགས་དང་
ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་དང་གཟིགས་སྐརོ་སོགས་
གནང་རྒྱྱུའ་ིལས་རིམ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠2

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མད་ོསདྨ་མཛོད་དག་ེརངོ་
ད་ུབདོ་མི་བཅྱུ་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བས་པ།

༄༅། །བདོ་མད་ོསདྨ་མཛོད་དག་ེརངོ་
ཐང་སྐརོ་ཡུལ་ཚོ་སྐར་དམར་སྡ་ེབའི་ས་
ཐོག་ཏུ་ས་གནས་གཞུང་གིས་འབགོ་ས་
གཞུང་ལ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན་དངུལ་གི་གུན་
གསབ་གང་ཙམ་སྤྲད་རྒྱྱུ ་བས་ཏ།ེ འབགོ་
པའི་རྩྩྭ ་ས་དརེ་མེ་ཏགོ་ལྡུམ་རྭ་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་
ལས་གཞི་ལ་ཁ་གཡར་ནས་འབགོ་པའི་
རྩྩྭ ་ས་གཞུང་གིས་བཙན་འཕགོ་བས་ཏ་ེམེ་
ཏགོ་ལྡུམ་རྭ་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་ཚབ་ཏུ་མི་སྒརེ་ལ་
བགོས་མར་བཏང་ཡོད་པར་བརནེ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་ས་
བདག་འབགོ་པ་རྣམས་ནས་རྔ་བ་ཁུལ་གི་ས་
གནས་སིད་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་ཡིག་ཆ་ཕུལ་
བར་ས་གནས་གཞུང་གིས་གནད་དནོ་ཞུ་

གཏུགས་བས་པར་ཁིམས་འགལ་ད་ུབརིྩས་
པ་མ་ཟད། ཉ་ེཆར་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཆེད་སརླ་

ཡང་ཞུ་གཏུགས་ཀིས་རང་རང་སོ་སོའི་ས་
ཆ་བཟུང་ནས་བསདྡ་ཡོད་པའི་སབྐས་སུ་ཕི་
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་གླ་ོབུར་ད་ུརྔ་པ་
རོང་དང་མཛོད་དགེ་རོང་ནས་དྲག་ཆས་
ཉནེ་རགོས་པ་འབརོ་ཆེན་ཡོང་སྟ།ེ གནས་
ལུགས་རྒྱྱུ ་མཚན་ཅི་ཡང་མ་བཤད་པར། 
མང་ཚོགས་ལ་གཅར་རྡངུ་གང་བྱུང་བཏང་
བ་དང་འབལེ། ཐང་སྐརོ་སརྐ་དམར་སྡ་ེ
པའ་ིཞུ་གཏུགས་པ་གཙོ་བ་ོརྡ་ོབྷ་ེདང་། ཞི་
ཕུག ཚེ་རིང་སྐབས། དཔའ་བཀ། ཚེ་རིང་
བཀ་ཤིས། འཇིགས་བདེ་སྐབས། ཚེ་དཔག 
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཕུར་ཁ།ོ ཡེ་ཤེས་
བཅས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བས་ཡོད་པ་
མ་ཟད། འཚོ་སིྐད་ཞསེ་པའ་ིབུ་མོ་གཅིག་

ལ་གཅར་རྡངུ་ཚབས་ཆེ་བཏང་རེས་གླདོ་
བཀལོ་བཏང་ཡོད་འདགུ

གསོ་ཚོགས་ཉནི་མཐའ་མར་ཇ་ོནང་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀིས་ཞུ་འབདོ་
ལས་འགུལ་གནས་སབྐས་རིང་མཚམས་འཇགོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་ཇ་ོནང་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀི་གསོ་ཚོགས་
འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཞུ་
འབདོ་དང་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་
མཚམས་འཇགོ་གནང་ཡོད།
 དེ་ཡང་གོང ་ ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་
དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོ 
མཆོག་དང་། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
བཅས་ཀིས་ཁོང་རྣམ་པར་ཆབ་མངར་
གནང་བཞེས་ཀིས་ཞུ་འབདོ་ལས་འགུལ་
རེ་ཞིག་མཚམས་འཇགོ་བས་ཡོད། སབྐས་
དརེ་ཇ་ོནང་འག་ོཕན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོས་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་
དནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
ཡིག་ཚང་དང་། བཀའ་སིྤ་གཉསི། ད་ེབཞིན་
ཇོ་ནང་བསྟན་བདག་བཅས་ནས་བཀའ་
ཕབེས་པ་བཞིན་ད་ེལརྟ་མཚམས་འཇགོ་བས་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་བས་ཡོད། སིྤར་ཇ་ོནང་
པའི་དགོས་འདནུ་དནོ་ཚན་བདནུ་ནས་ཁག་
གཅིག་ལ་བཀའ་སིྤ་གཉིས་ནས་དགོངས་
བཞེས་གནང་ཡོད་ཀང་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་སིྤ ་

མཚྱུངས་ལྟར་སིྤ་འཐུས་ས་དམིགས་གནང་ 
རྒྱྱུའ་ིཐད་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ 

གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༩ པར་ཐག་
གཅོད་སྔནོ་ཟིན་ལྟར་རང་འཇགས་གནས་
རྒྱྱུ ་ལས། སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ པའ་ིདསུ་
ཡུན་རིང་གསོ་ཚོགས་སུ་ཁམིས་ཡིག་བསྐར་
བཅོས་བསྣམ་རྒྱྱུ ་མིན་པ་ཐག་གཅོད་བྱུང་
འདགུ
 དེ་ སྔ ོན ་གནས ་ཚྱུ ལ ་སྤ ེལ ་བ ་
ལྟར་གནད་དནོ་འདིའི་ཐོག་ཐེངས་འདིའི་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་གསུམ་དང་། ཉ་ེསྔནོ་སིྤ་

འཐུས་སབྐས་ ༡༥ གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ 
༩ པའ་ིསབྐས་ཇ་ོནང་པར་ཆོས་བརྒྱྱུད་སིྤ་

མཚྱུངས་ལྟར་སིྤ་འཐུས་ས་དམིགས་གནང་ 
རྒྱྱུ འི ་གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁིམས་བསྐར་
བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར་བསྣམས་པ་ལྟར་
ཁིམས་འཆར་ཚྱུད་ད་ེབག་ོགླངེ་གི་གོ་སབྐས་
ཕུལ་ནའང་བཞེས་མཁན་མ་བྱུང་སྟབས། 
མཐའ་མ་འོས་བསྡུ ་གནང་བར་ཁིམས་
འཆར་ཐནོ་རྒྱྱུའི་དགསོ་ངསེ་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོན་
པར་བརནེ་ཁངོ་རྣམ་པའི་དགོས་འདནུ་སུྒབ་
མེད་པ་བཅས།།

བདོ་དནོ་རྒྱྱུས་ལོན་ཆེད་རྒྱ་གར་གསར་འགདོ་པ་རྒན་གས་
ཁག་གཅིག་རྡ་སར་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ 
ནས་ ༢༣ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ལྡ་ི
ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིའཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐུད་ལས་ཁང་དང་། ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་
སྡ་ེདང་ཨུ་ཏར་ཁན་ྜམངའ་སྡའེི་བདོ་མིའི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀིས་
གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པ་རྒན་
གས་ཁག་གཅིག་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད།
 གསར་འགོད་པ་རྒན་གས་ད ེ་
དག་གི་ཁདོ་ཨུ་ཏར་ཁན་ྜམངའ་སྡ་ེདང་ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཉསི་ཀི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའི་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཚན་པའི་ཚོགས་མི་ལྔས་བདོ་
དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཀི་གནས་སྟངས་གསལ་པརོ་
རགོས་ཞིབ་ཆེད་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེད་བཅར་
གིས་རྒྱྱུས་ལོན་ལ་ྟཞིབ་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་ཁངོ་རྣམས་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིཞུས་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེའི་ལམ་སྟནོ་
ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་ང་ོསྤྲདོ་དང་། ལོ་
རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་སོགས་ཕགོས་ཡོངས་ 
ཀི་ཆ་ནས་འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་ང་ོསྤྲདོ་གནང་ཡོད།
 ད་ེརེས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ད་ེརྒྱ་
ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བས་པར་བརནེ་བདོ་
མི་རྣམས་སྐབས་བཅོལ་ད་ུཡོང་དགོས་བྱུང་
བ། བཙན་བལོ་ནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀནི་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་གི་
སྒམོ་གཞི་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་ཕི་ནང་
གཉིས་ཀི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་
ཡོད་མེད། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་གདགུ་རྩྱུབ་
དང་དམ་བསྒགས་ཆེ་བར་བརནེ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་ནང་བདོ་

མི་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་མཁན་གངས་ 
༡༤༢ བྱུང་ཡོད་པ། ལགྷ་པར་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་ན་ིགཤམ་འགོ་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོང་ངསེ་
པ་དང་། དམིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ལ་ཤུགས་

རྐནེ་ཆེན་པ་ོཡོད་པའི་ང་ོསྤྲདོ་གསུང་བཤད་
ཀང་གནང་འདགུ
 ད་ེདང་ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་ ༡༠ པའ་ིསབྐས་ཟུར་ཉན་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད་འདགུ
 ཉིན་གཉིས་པར་གསར་འགོད་
པ་ཁོང་རྣམས་ཀིས་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ 
དང་། ད་ེབཞིན་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་དང་། རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ། ནརོ་གླངི་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐངོ་ཁང་བཅས་
ཀི་ནང་ལ་ྟཞིབ་དང་ག་ོབསྡརུ། ད་ེབཞིན་

བདོ་དནོ་གནས་སྟངས་ཐགོ་གོ་རགོས་རྒྱྱུས་
ལོན་དང་ཉན་ཞིབ་ལེགས་པར་གནང་ཡོད་
འདགུ །

བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པས་ཀུ་ལུ་
ས་འཐུས་སབྐས་བདནུ་པའ་ིའཐུས་མིའ་ིལས་

འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་དང་
ཁམིས་ལུགས་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།

༄༅། །བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐད་ལགས་ཀིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་ཀུ་
ལུ་དཔལ་རབ་གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སྐབས་བདུན་པའི ་བདམས་ཐོན་ཚོགས་
མི་ ༡༡ ཁངོས་ནས་ ༡༠ དང་། ད་ེདག་
གི་ཁོངས་ནས་བདམས་ཐོན་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཀི་གནང་སྒ་ོཁག་
ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་བསྟནུ། བང་
ཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༣ ནས་ ༤ བར་ཀུ་ལུ་གཞིས་ཆགས་
རྙིང་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་
དུྲང་། སིྤ་མི། སླབོ་སིྤ། སེར་སྐ་མི་མང་ 
༣༢ ཙམ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བར་
མ་ན་ལི་སིྤ་ཁང་ད་ུལས་དུྲང་དང་། སིྤ་མི། 

ཚོང་པ་མི་གངས་ ༢༦ ཙམ་དང་། ཉནི་
གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ནས་ ༡ བར་པ་ཏ་ིལི་
ཀུལ་སླབོ་གའྭ་ིསླབོ་ཕུག་དང་མི་མང་། སངྦ་
སངྒ་རི་ཁདོ་བཅས་ཀི་སེར་སྐ་མི་མང་ ༤༠ 
ཙམ། ཕི་དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣ ནས་ ༤ བར་མེ་
ལེ་ ༡༥ ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
སུ་དཔལ་རབ་གླངི་སེར་སྐ་མི་མང་ ༣༥ 
བཅས་སོ་སོར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་
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་
པའི་སྦངོ་བརྡར་དང་བསྐར་སྦངོ་བཅས་ཀི་
སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གསུང་བཤད་དང་། དྲ་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་

དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་བོད་

དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་

གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་

བ་ཞུ།

སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་འསོ་འཕནེ་ལ་མི་མང་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གལ་ཆེ་བའ་ི
བསམ་ཚྱུལ་བར་ེརེས་ཀི་འད་ུའཛོམས་ཚོགས་པ།

ཁ་ལོ་བ་གཅིག་གི་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་ 
ད་ུཁ་ལོ་བ་གཅིག་གི་ས་མིག་སྟངོ་པ་ཡོད་
ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་འཛུལ་
ཞུགས་བ་འདདོ་ཡོད་རིགས་དབུས་སྣ་ེལེན་
འབལེ་མཐུད་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡༥ འགངས་མེད་དབུས་སྣ་ེ
ལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
མཚན་ཐགོ་ཏུ་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ་པའི་
གསལ་བསྒགས་སུ། ཀ༽ ས་མིག ཁ་ལོ་བ་
གཅིག ཁ༽ མཐུན་རྐནེ། ལས་བ་ཁ་ལོ་བ་
སིྤ་མཚྱུངས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཐོབ་རྒྱྱུ ་ཡང་། 
རྒས་ཕགོས་དང་གཟགིས་གསོལ་མཐུན་རྐནེ་
མེད། ཚོད་བལའྟ་ིདསུ་ཡུན་ཟླ་དུྲག་རིང་
སྨན་དདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་མེད་ཀང་ཚོད་བལྟའི་
རསེ་ལས་བདེ་སིྤ་མཚྱུངས་ལརྟ་སནྨ་བཅོས་
ཉནེ་སུང་དདོ་འབུལ་ན་སྨན་བཅོས་མཐུན་
རྐནེ་སིྒག་གསལ་ལརྟ་ཐབོ་རྒྱྱུ ། ག༽ དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ། ༡། ཤེས་མྱངོ་། ཁ་ལོ་པའ་ིལག་
འཁེར་ཚད་ལྡན་ཐོག་ཉུང་མཐར་ལོ་བཞི་
སྣམུ་འཁརོ་བཏང་བའི་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་པའི་
ངསོ་སྦརོ་ཚད་ལནྡ་དགསོ། ༢། ལོ་ཚད། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ། ང༽ དམིགས་བསལ་གཟགིས་པ། 
སྣམུ་འཁརོ་བཏང་བའི་ཉམས་མྱངོ་ལ་ལོ་རེ་
ཨང་ཀི་ ༡ རེ་འཕར་མ་འཐབོ་རྒྱྱུའ་ིཐགོ་
ག་ླརྒྱྱུག་སྣམུ་འཁརོ་ (Taxi) གི་ལག་འཁརེ་
ཚད་ལནྡ་ཡོད་པར་ཨང་ཀི་ ༢ རེ་འཕར་མ་
འཐབོ་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་

ནས་ཞུ ་ ཤོག་འཚང་སྙན ་མཉམ་གཤམ་
གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་འབུལ་དགསོ། ༡། རང་
ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ ༢ རེ་དང་། ༢། ཁ་
ལོ་པའི་ལས་ཁུར་བས་པའི་ཉམས་མྱངོ་གི་
ངསོ་སྦརོ།  ༣། ཁ་ལོ་པའ་ིལག་འཁརེ་གི་ང་ོ
བཤུས། ༤། འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་
པའི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་
པ་ོདང་། གཉསི་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས། ༥། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་ (RC) ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང་། གཉསི་པ། མཐའ་མ་
བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས། ༦། ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་
ཚེས་ལག་འཁརེ་ (Birth Certificate) རམ་
འཛིན་རིམ་གང་ཐོན་གི་ལག་འཁེར་ནང་
རང་ཉདི་ཀི་སྐསེ་ཚེས་གསལ་བ་གང་རུང་
གི་ང་ོབཤུས། ༧། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་
བདོ་སནྨ་ཁང་ཡོད་ན་དང་། ད་ེམིན་སནྨ་
ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་
དང་འགསོ་ནད་རིགས་མེད་པ་གཟུགས་བབ་
ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦོར་
(Medical Certificate) ཁ་གསར་སྟངེ་རང་
ཉདི་ཀི་འདྲ་དཔར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་པའ་ི
ལས་དམ་དང་། མཚན་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ། ༨། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (Character Certificate) 
ང་ོམ། ༩། གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་
གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་སྡ་ེ

ཚན་ དའེ་ིའགན་འཛིན་ནས་དགག་ཆ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (No Objection Letter) 
ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ། གངོ་
གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ཟུང་དུྲང་
གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་
ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏ་ེཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་རྒྱབ་ཚྱུད་ 
༥ འགངས་མེད་རང་ཉདི་འབལེ་བ་གནང་
བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་ཁ་གསལ་དང་། ཁ་དཔར་ 
ཨང་། གླགོ་འཕནི་ (email-id) སོགས་ཁ་
གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ། གངོ་གསལ་དསུ་
བཀག་རསེ་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་རིགས་
རིྩས་མེད་ཡིན། འཚང་སནྙ་དསུ་ཐགོ་འབརོ་
རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་
ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་
དསུ་ཐགོ་ཡིག་རྒྱྱུགས་བཏང་ཆེད་འབདོ་བརྡ་
ཡོང་རྒྱྱུར་ སབྐས་བསྟནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབརོ་
ཐ་ོའགདོ་བཅར་ སབྐས་མིག་སྟནོ་ངསེ་
པར་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། 
དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ལ། །

Director
Office of the Reception Centre, 
P.O.Khanyara-176218,
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ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།།བདོ་མིའི་དང་བླངས་འཕདོ་བསྟནེ་
ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་
ནང་གཤམ་གསལ་ས་སྟངོ་ཡོད་ན། རང་
རེའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ད་ེཐོག་ཞུགས་འདདོ་
ཡོད་ན་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་ 
པའ་ིཆ་རྐནེ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡༽ ལས་འགན། རིྩས་པ། (Accountant) 
ཤེས་ཚད། དམའ་མཐར་ B.Com  ས་མིག ༡ 
ལས་མྱངོ་། ལོ ༡། ལས་ཡུལ་ས་གནས། 
སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་། མཐའ་མའ་ི
འཚངས་སནྙ་འབུལ་དསུ། ༢༠༡༥།༡༡།༣༠
༢༳༽ ལས་འགན། ཁ ག ་ ལུ ད ་ གླ ོ ག ་
དཔར་བརགདཔྱད་མཁན། Lab/
Xray Technician ཤེས་ཚད། ད མ འ ་
མཐར་ Diploma in Laboratory/X-
ray Technician ས་མིག ༡ ལས་ 
མྱངོ་། ལོ ༡ ལས་ཡུལ་ས་གནས། མན་ 
སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་། མཐའ་མའི་འཚངས་
སནྙ་འབུལ་དསུ། ༢༠༡༥།༡༡།༣༠
༣༽ ལས་འགན། མིག་དབང་བརག་
དཔྱད་མཁན། ཤེས་ཚད། Ophthalmic 
Technician དམའ་མཐར་  Diploma in 
Opthalmic Assistance ས་མིག ༡ ལས་
མྱངོ་། ལོ ༡། ལས་ཡུལ་ས་གནས།  ཀ་ོལེ་
གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་། མཐའ་མའི་འཚངས་
སནྙ་འབུལ་དསུ། ༢༠༡༥།༡༡།༣༠
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་
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་འདྲ་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་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༥།  ལས་མྱངོ་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་
ལས་དམ་སྦཌ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་
ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕནི་ 
Email ID, མྱྱུར་འཕནི་ Fax ད་ེབཞིན་
ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་སྙན་ནང་
ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ་པ་དང་། ཡིག་ཆ་
ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་
མིག་སྟནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་
ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུཌ་ཀི་ཚེས་
ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒཌ་སུ། 
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽

Secretary,
Department of Health, CTA
Gangchen Kyishong,
Dharamsala 176215
Distt Kangra H.P

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག་བད་ེ
དནོ་ཚོགས་པས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་
དནོ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སདི་
དང་འཛིན་སྐོང་གི་དབུ་འཁིད་སིད་སྐོང་ 
དང་། ཁམིས་བཟ་ོལནྷ་ཚོགས་སམ། བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིསིྤ་འཐུས་
རྣམས་ཀི་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞིའི་འསོ་
བསྡ་ུཆེན་མོ་སླབེས་ལ་ཉ་ེབར་སོང་། རང་
ཅག་འསོ་ཆོས་ཚང་བའི་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་
སྔནོ་ཚྱུད་ནས་ག་སིྒག་དང་འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་
ཚང་མའི་ངསེ་པར་ད་ུཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་ 
དང་། ལགྷ་པར་རྒྱྱུན་ད་ུརང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་
ཚང་གི་འཚོ་བའི ་མདུན་ཐབས་སུ་མགོ་
འཁོར་བ་མིན་པར་ད་ལྟའི ་བ ོད ་ཆགས་
འཇིགས་ཀི་ཛ་དྲག་པའ་ིགནས་སྟངས་འདརི་
བདོ་མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་
གནས་སྟངས་ལ་ད་ོསྣང་བ་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པའི་སདླ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་
མིག་དམར་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་གཞུང་འབལེ་མ་

ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་བཅྱུ་གཅིག་ཁོངས་
ནས་བལ་ཡུལ་སྤགོ ་ར་གླ ོ་སིྒག་བདེ་ད ོན་
ཚོགས་པ་ནས་གླ་ོསིྒག་དཔལ་འབོར་གླིང་
བཀིས་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁང་
ཆེན་མོའི་ནང་བདོ་མི་མང་སིྤ་ཟུར་དང་གླ་ོ
སིྒག་བད་ེདནོ་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་
སླབོ་སྟནོ་པ་སྐུ་ང་ོལི་ཐང་དབང་རྒྱལ་ལགས་
དང་། སྤགོ་ར་ཁུལ་གླ་ོསིྒག་གཞིས་ཁག་དང་
བཀསི་དཔལ་འཁིལ། བཀསི་གླངི་བཅས་
ཀི་ས་གནས་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ་གསུམ། གླ་ོསིྒག་ཁབ་ཁངོས་བམས་པ་ 
གླངི་། དཔལ་འབརོ་གླངི་། བཀསི་སངྒ་
གཞིས་ཆགས། ད་ེབཞིན་བཀསི་དཔལ་
འཁིལ་དང་བཀ་ཤིས་གླིང་གཞིས་ཆགས་
བཅས་སུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསུམ་གཙོས་པའི་ས་འཐུས་
རྣམ་པ། གཞིས་ཁག་བཞིའ་ིས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བཞིས་
གཙོས་པའ་ིཚོགས་འཐུས་རྣམ་པ། གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལྔའི་སིྤ་མི་བརྒྱ་དཔནོ་རྣམ་པ། 
གཞིས་ཆགས་ཁག་བཞིའི་ས་གནས་གཞོན་
ནའིུ་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམ་

པ། གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གི་ས་གནས་
བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་
པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ས་གནས་མངའ་རི་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་
པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ས་གནས་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་གཙོས་པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞིན་སྤགོ་ར་ཨེས་ཨོ་ཨེས་ལག་ཤེས་སྡ་ེ
ཚན་གི་ངསེ་སྟནོ་པ་དང་། སླབོ་ཁག་བཞིའ་ི
སླབོ་གའྭ་ིདག་ེཆེ་རྣམ་པ། ག་ོསིྒག་པ་གླ་ོསིྒག་
བད་ེདནོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའ་ི
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་
ལས་བེད་བཅས་ཁོན་མི་གངས་བརྒྱ་ཙམ་
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ ༼མང་གཙོའ་ིའཕལེ་
རིམ་ནང་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་མི་མང་གི་དབུ་
འཁིད་མི་མང་གིས་འསོ་འདམེས་བ་དགོས། 
སིད་སྐོང་དང་སིྤ་འཐུས་འསོ་འཕནེ་ལ་མི་
མང་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེ་དང་། ཆབས་སདི་དང་འཛིན་སྐངོ་ཐགོ་
ལ་ལངས་ཕགོས་ཇི་དགསོ།༽ བརདོ་གཞིའ་ི
ཐོག་དགོངས་འཆར་བརེ་ རེས་ཀི ་འདུ་
འཛོམས་ཤིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་སབྐས།

ཐོག་མར་གླ ོ་ སིྒག་བདེ་ད ོན་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ་ཚྱུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
ནས་ང་ོསྤྲདོ་དང་སྦགས་ད་ེརིང་གི་དགོངས་
འཆར་བརེ་རེས་ཀི་འད་ུའཛོམས་གོ་སིྒག་
བེད་དགོས་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ། གངོ་གི་བརདོ་གཞིའ་ིསྐརོ་ཐགོ་མ་གླ་ོ
སིྒག་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
ཚེ་ རིང་ས་ིབརན་ལགས་དང་། ད་ེནས་
བཀསི་དཔལ་འཁིལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི ་ཚོགས་གཙོ་འཕིན་ལས་འོད་འབར་
ལགས། བཀསི་གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི ་ ཚོགས་གཙོ ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་
ལགས། ཨེས་ཨོ་ཨེས་ལག་ཤེས་སྡ་ེཚན་གི་
ངསེ་སྟནོ་པ་རྡ་ོར་ེདབང་རྒྱལ་ལགས་བཅས་
ནས་རིམ་བཞིན་གཏམ་བཤད་གནང་རསེ། 
ཚོགས་བཅར་བ་མི་ཉུང་བས་རང་རང་སོ་
སོའ་ིདགངོས་འཆར་ལྷུག་པ་ོབར་ེརེས་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་
ཀིས་ད་ེརིང་འད་ུའཛོམས་འདི་བརྒྱྱུ ད་མང་
ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་དང་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོ

ཞིག་བསླབེས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང་། ལགྷ་པར་ད་ེལ་ྟ
བུའི་གོ་སིྒག་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་མ་འངོས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་
འད་ུའཛོམས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་
བསྐལུ་གནང་། སབྐས་དརེ་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་ག་ོསིྒག་པ་གླ་ོསིྒག་བད་ེདནོ་ཚོགས་
པས་གསོལ་ཇ་དང་ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་
ཕུལ་ཡོད་པ་དང་སྦགས་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ 
༩ ནས་ཉནི་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་ ༢།༣༠ བར་
ཚོགས་བཅར་བ་ཕལ་ཆེ་བས་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པརོ་གནང་ཐུབ་
ཡོད་པ་དསེ་རིང་མིན་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་
སྐབས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ནས་སྔར་ལྷག་
མཉམ་ཞུགས་དང་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོགནང་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་དའུང་
ས་གནས་སོ་སོར་མང་ཚོགས་སར་དགངོས་
འཆར་བརེ་རེས་ཀི་འད་ུའཛོམས་གོ་སིྒག་
གནང་རྒྱྱུའི་ལས་འཆར་སིྒག་བཞིན་ཡོད་པ་
བཅས། །
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ཨ་རི་སདི་འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གམ་གང་ཉདི་མཆོག་
གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་བ་ྷརཀ་ཨོ་བ་ྷ
མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞིས་

ཅིན་ཕངི་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གམ་གང་ཉདི་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་
དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་གནང་འདགུ 
 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་ཨ་རི ་
དང་རྒྱ་ནག་གི ་སིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས་
ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ཕ་ོབང་དཀར་པརོ་གསར་

འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐངོ ་ཚོགས་གནང་
སྐབས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་

ཆ་ཤས་སུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་ནའང་། 
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་བདོ་མིའི་
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ང་ོབ་ོསུང་
སྐབོ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གམ་
གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གསོ་
མོལ་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བདེ་བཞིན་

ཡོད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད། 
 ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་
ཨ་རི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་གཞི་རྩའི་འག་ོ

བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་། སིྤ་དམངས་
ཀི་ཐབོ་ཐང་། འད་ུའཛོམས་ཀི་
རང་དབང་། སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་། 
གསར་འགདོ་རང་དབང་། ཆོས་དད་
རང་དབང་བཅས་ཀི་ཐོག་འགྱུར་བ་
གང་ཡང་མེད་པར་ཆོད་སེམས་བརན་
པསོ་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་པ་བསྐར་བརོད་
གནང་འདགུ
 དེ་བཞིན་སིད ་འཛིན་མཆོག་

གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསར་འགོད་པ་
དང་། ཁམིས་རྩདོ་པ། གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་སོགས་ལ་རང་དབང་
གི་སྒ་ོནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་མ་བཅྱུག་པ་ 
དང་། ཡེ་ཤུའ་ིལ་ྷཁང་སྒ་ོརྒྱག་རྒྱྱུ ་དང་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་ཐོབ་ཐང་སིྤ་མཚྱུངས་

མ་སྤྲད་པ་ད་ེན་ིདཀའ་རྙགོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད། དསེ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་མི་མང་
གི་ནསུ་པ་ཕིར་འདནོ་བདེ་རྒྱྱུར་འགོག་རྐནེ་
བཟ་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ ད་ེས་ྔ
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཡང་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཧུ་ཅིན་ཐའ་ོདང་
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དནོ་སྙངི་ལྡན་
པའི་གསོ་མོལ་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་
ཡང་གནང་མྱངོ་ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ དང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༢ བཅས་སོ་སོར་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་
ཀི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཆེད་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་ནན་བརདོ་
གནང་ཡོད། །

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ལམ་དང་བད་ེསིྐད་བསུྐན་ཐབས་ཀི་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལོན་ཊོན་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ 
House of Lords ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་
ནང་ད་ུནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གོ་སིྒག་
འགོ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ལམ་དང་། བད་ེ
སིྐད་བསུྐན་ཐབས་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཐོག་
མར་སི་ཨན་ཨན་ CNN གསར་འགྱུར་
ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀི་རི་ཤེན་ཨཱ་
མཎ་པརོ། Christiane Amanpour ལགས་
ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བདོ་རྒྱའི་གནད་
དནོ་དང་། ཐངེས་འདའི་ིམཛད་འཕནི། ད་ེ
བཞིན་འབར་མའི་ནང་པ་ཚོས་འཚེ་བའི་བ་
བ་བས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་དགོངས་ཚྱུལ་ཇི་
ཡོད་སྐརོ་བཅར་འདྲ་ིཞུས་སྐབས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་རྒྱས་པར་
སྩལ།
 དེ་ རེས ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ House of Lords 
ཚོགས་ཁང་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད ་
མཚམས། ནང་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་བཱ་རོ་ནསེ་ཁེ་རོ་ལན་ཀོག་སེ་ལགས་ 
དང་། Baroness Caroline Cox ཌསེ་མོན་
བྷཊི་ཌུལ་ཕ་ི Desmond Biddulph ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་ཁ་ཆེ་དང་། ནང་པ། 
ཡི་ཤུ། སིག སོགས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་
ནས་འདསུ་པའི་མི་སྣ་མང་པསོ་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ

 ད་ེནས་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་འཚམས་
འདྲ་ིཞུས་པ་དང་འབལེ། ཌསེ་མོན་བྷཊི་
ཌུལ་ཕི་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦགས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
འདི ་ ལོ ་ བ ོད ་ ཀི ་ སྐབས ་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་ག་སྟནོ་ 
དང་། ང་ཚོ་ནང་པའ་ི
མཐུན་ཚོགས་འདི་བཞིན་
ད བུ ་ བ རྙ ེས ་ ནས ་ ལོ ་ ངོ ་
དགུ་བཅྱུ་འཁོར་བའི་དསུ་
ཆེན་གཉིས་སུང་བརིྩ ་ ཞུ ་
རྒྱྱུ འི ་གོ ་སྐབས་བྱུང་ཞེས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་ཡོད། ད་ེ
རེས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཆོས་
ལུགས་འདྲ་མིན་ནས་འདུས་པའི ་ ཆོས་
གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ་ཚོ། ད་ེརིང་ངསོ་རང་
འདིར་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ 
བྱུང་། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིས་
ཕགོས་མང་པ་ོཞིག་གི་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་ཕགོས་རིས་དབང་གིས་
དཀའ་རྙགོ་ད་ུམ་ཞིག་ཡོང་གི་འདགུ རྩདོ་
རྙགོ་ད་ེདག་ཞི་འཇམ་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུར་ང་ཚོས་
ཐབས་ཤེས་འཚོལ་དགསོ། འད་ིན་ིང་ཚོ་
ཆོས་ལུགས་མི་སྣ་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། ད་ེརིང་གི་ཚོགས་འད་ུའད་ི
ལྟ་བུ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ནས་མི་སྣ་མང་

པ་ོཞིག་མཉམ་འཛོམས་གནང་བ་འདི་ཆོས་
ལུགས་ཕན་ཚྱུན་གགོས་འདྲིས་དང་ཡིད་
ཆེས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བཟང་
ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དངེ་སབྐས་མི་མང་

པ་ོཞིག་གི་བསམ་བླའོི་ནང་ཁ་ཆེ་ན་ིདྲག་རྩྱུབ་
ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་མཐངོ་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད། 
ད་ེའདྲ་ཡིན་ན་ནང་པ་དང་ཡི་ཤུ་སོགས་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ད་ེའདྲ་ཡིན་དགོས་པ་
རེད། ད་ེའདྲ་རྩ་ནས་མིན། ད་ེསྔནོ་བདོ་
ནང་ཁ་ཆེའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེནི་ཧ་
ཅང་གི་ཞི་འཇམ་ལྡན་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་
ཡོད། ཁ་ཆེའ་ིཆོས་གགོས་ཚོས་ངསོ་ལ་ད་ེ
འདྲ་ཞིག་བཤད་བྱུང་། མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་
གི་སྦརོ་བ་རྩོམ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་མི་ད་ེ
ཁ་ཆེའ་ིཆོས་པ་རྣམ་དག་ཅིག་མིན། ཁ་ཆེའ་ི
ཆོས་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་ན་འག་ོབ་ཚང་
མར་གུས་བརིྩ་བེད་ཀི་རེད་ཅེས་གསུངས་ 
བྱུང་། མ་ཟད་ཇི་ཧད་ jihad ཞསེ་པ་ད་ེ
ག་ོབ་ལོག་ཕགོས་སུ་འཛིན་ཡོད། སིྤར་ཇི་

ཧད་ཀི་གོ་དནོ་ངོ་མ་ནི་འཚེ་བ་ལས་ལྡགོ་
ཏ་ེརང་རྒྱྱུ ད་མ་དལུ་བར་བདེ་པའི་རྒྱྱུ ་དརེ་
གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན་ཞེས་
གསུང་གི་འདགུ ངསོ་ཀི་རྒྱྱུན་ད་ུབཤད་ཀི་

ཡོད། བམས་པ་དང་བརྩ་ེབས་མི་ཕན་ཚྱུན་
བླ་ོཐག་ཉ་ེར་ུགཏངོ་གི་ཡོད། བླ་ོདགོས་དང་
ཁོང་ཁསོ་མི་ཕན་ཚྱུན་བླ་ོཐག་ཉ་ེརུ་གཏངོ་
རྒྱྱུའ་ིཚབ་ལ་རྒྱང་ཐག་རིང་ད་ུགཏངོ་གི་ཡོད། 
སིྤར་ཆོས་ལུགས་སོ་སོར་ཆོས་བདེ་ཕགོས་
མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཚོར་གུས་བརིྩ་བ་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།
 ཆོས ་ ལུགས་ཚང་མས་ལག་
ལེན་ཁདོ་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པ་བམས་བརྩ་ེ 
དང་། བཟདོ་བསན། ཚྱུལ་ཁམིས་བཅས་
ཡིན། ལ་ྟགུབ་ཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད། གང་ལརྟ་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མས་བམས་བརྩེའི་ཐོག་ལག་
ལེན་གནང་བ་བསགྔས་འསོ་ཤིག་རེད། རིག་
གཞུང་གི་ལ་ྟཚྱུལ་ཐགོ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཁག་

གཅིག་གི་ནང་། རིགས་རསུ་དབ་ེའབདེ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ན་ིདསུ་ཚོད་ཡོལ་བའི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད། ད་ེཚོར་དསུ་དང་
མཐུན་པའི་འགྱུར་བཅོས་གཏངོ་དགོས་པ་
རེད། ངསོ་ཀི་རྒྱྱུན་ད་ུཆོས་ལུགས་མི་སྣ་ཚོ་
ས་གནས་གང་ད་ུཕབེས་ཀང་དརེ་སདྐ་ཆ་ད་ེ
བཤད་དགསོ་རེད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།  ཉིན་རྒྱབ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལེ་སིམ་
ཚོགས་ཁང་ Lyceum theatre ནང་མི་
གངས་ ༢༠༠༠ ཙམ་ལ་འཛམ་གླངི་ཞི་
བད་ེདང་སེམས་ཀི་བད་ེསིྐད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཞི་བདའེ་ིག་ོདནོ་ན།ི དཀགོ་
རྐནེ་མེད་པ། ཉནེ་ཁ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ག་ོབ་
ཡིན། ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིསེམས་ཁམས་འཁརེ་
ཕགོས་དང་འབལེ་བ་ཡོད། གལ་སདི་ང་
ཚོའི་སེམས་འད་ིབག་ཕབེ་པ་ོཞིག་གི་སངྒ་ལ་
ཡོད་ཚེ། སེམས་ནང་བར་ཆད་བདེ་མཁན་
གི་ཉནོ་མོངས་ད་ེདག་ཉུང་ད་ུགཏངོ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད། ཞི་བད་ེཞསེ་པ་ཕི་ནས་བརྙདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པ་ཞིག་མིན། ཞི་བད་ེང་ོམ་ད་ེང་རང་ཚོའ་ི
རྒྱྱུ ད་ལ་ཡོད་པ་ཚོར་ཐུབ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། མི་འགའ་ཞིག་གིས་འག་ོ
བ་མི་ལ་ཕན་སེམས་དང་། བམས་བརྩ།ེ 
སྙངི་ར་ེབཅས་ན་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་སདྐ་ཆ་ཡིན་
ལུགས་བསམ་སདི་ཀང་། ད་ེན་ིད་ེའདྲ་རྩ་
ནས་མིན། ད་ེདག་ན་ིའག་ོབ་མི་རིགས་ལ་
ཕན་པའི་ཆ་རྐེན་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། 
གལ་སདི་ང་ཚོས་འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་ལ་ཕན་
པའ་ིཆ་རྐནེ་ད་ེདག་ལ་རིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་མ་ཚོར་བ་དང་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་དསུ་
རབས་ཉ་ིཤུ་ལརྟ་དྲག་པའོི་དསུ་རབས་ལ་ྟབུ་
ཞིག་འཆར་ངསེ་རེད། དརེ་བརནེ་ང་རང་
ཚོས་ནསུ་ཤུགས་འདནོ་དགསོ་པ་ཡིན། ང་
ཚོ་མིས་བཟསོ་པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་
རང་ཚོ་མི་རང་གིས་རྣམ་དཔྱདོ་བཏནོ་ནས་
སེལ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་པ་ཙམ་གི་སེལ་མི་ནསུ། ཞསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། །


