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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་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་གཞུང་འབལེ་གུང་གསེང་ཞུ་ཆོག་པའ་ི
གཞུང་འབལེ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ 
ཉནི་འབས་ལྗངོས་ཀི་གསར་ཤོག་ Sikkim 
Express ཅསེ་པའ་ིནང་སངྒ་ཏགོ་བདོ་མིའ་ི
ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཁུལ་དརེ་གནས་

སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་འབས་ལྗངོས་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པ་ཝན་ཀུ་
མཱར་ཅམ་ལིང་ (Shri Pawan kumar 
Chamling) མཆོག་དང་འབས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི ་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའི་ནང་འཁོད་

དནོ། ང་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རསེ་འབང་པ་སིྤ་
དང་། ལགྷ་པར་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་

གིས་ཐངེས་འདིར་ང་ཚོས་རེ་འདནུ་བཞིན། 
ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
ཞུ་སླད་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི ་གཞུང་
གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གཙོ་བ ོར་གྱུར་བའི ་

གཞུང་གི་སིྒག་འཛུགས་ཆེ་ཕྲ་ཚང་མའི་ནང་ 
དང་། ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་སོགས་ཀི་
ལས་བདེ་རྣམས་ནས་ཉནི་དརེ་༸རྒྱལ་བའི་
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ར་

དམིགས་ནས་སྒརེ་གི་གུང་གསེང་
ཞུ་སབྐས། གཞུང་འབལེ་གུང་
གསེང་གི་ང་ོབརོ་ (Restrict-
ed Holiday) བརིྩ་རྒྱྱུའ་ིཁམིས་
ལུགས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་
དརེ། སྙངི་ཁངོས་རསུ་པའ་ིགཏངི་
ནས་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་
ཟད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་གུས་བརིྩ་ཧ་ཅང་ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཐགོ སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ ་གསུམ་ཐུབ་

སླད་རིང་མིན་མངའ་སྡའེི་ནང་ད་ུནང་ཆོས་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀི་དགངོས་
བཞེས་གནང་བ་དསེ་སྐེ་འག་ོཀུན་གི་བད་ེ
སིྐད་ཀི་གཞི་རྩར་གྱུར་ངསེ་སབས། ང་ཚོས་
རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ ད་ེཡང་འད་ིགའ་ིགསར་འགདོ་པས་

སྒང་ཏགོ་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བདུད་འདུལ་ར ་ོརེ་ལགས་སུ ་ཞལ་པར་
བརྒྱྱུ ད་འབལེ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་སྐརོ་འདི་
སབྐས། ཁངོ་གིས་སིྤར་འབས་ལྗངོས་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གི་ལོ་ཐའོི་ནང་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་
གཞུང་འབལེ་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་སྒརེ་གི་གུང་
གསེང་ཉནི་གསུམ་ཞུ་ཆོག་པ་དང་། ཐངེས་
འདརི་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉནི་
གཞུང་འབལེ་གསལ་བསྒགས་ཨང་ ༥༧ 
སྤལེ་བའ་ིནང་། ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༦ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་སདླ་ད་ེཉནི་ལས་
བདེ་སུ་རུང་གིས་༸རྒྱལ་བའི་འཁུངས་སརྐ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུར་དམིགས་ནས་སྒརེ་གི་གུང་
གསེང་ཞུས་ཚེ་གཞུང་འབལེ་ངོ་བརོ་བརིྩ་
རྒྱྱུ འི་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབབེས་གནང་
བར་བརནེ། ད་ཆ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་གི་ལོ་
ཐོའི་ནང་གཞུང་འབལེ་ངོ་བརོ་བརིྩ་རྒྱྱུ འི་
སྒརེ་གི་གུང་གསེང་ (Restricted Holiday) 
ཞུ་ཆོག་པ་ཉནི་བཞི་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་
བྱུང་།།

སྡ་ེར་ལྡནུ་དང་ལྡ་ིལི་ཁུལ་ད་ུརིན་མེད་ཐགོ་སོ་
དང་དབང་རྩའ་ིབརག་དཔྱད་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་དང་ཐ་ེཝན་སོའི་སནྨ་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ 
(Taiwan dental association) ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པ་དང་། ཐ་ེཝན་འཕྲདོ་བསནེ་མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་པ། (Taiwan health CO-OP 
organisation) ཁ་ཐ་ེསནྨ་ཁང་ (Cathy general 
hospital) བཅས་མཉམ་འབལེ་ཐགོ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ དང་ ༡༩ བཅས་
ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་སྡ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའི་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭར་རིན་མེད་
ཐགོ་སོའི་བརག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ཀི་ལས་
གཞི་ཞིག་སྤལེ་འདགུ ད་ེཡང་ཐ་ེཝན་ནས་ཕབེས་
པའ་ིསོའ་ིཆེད་ལས་སནྨ་པ་ ༤ དང་། དབང་
རྩའ་ིསནྨ་པ་གཅིག སོའ་ིགསོ་དཔྱད་པ་ ༥ དང་
ལས་རོགས་བཅས་ཀིས་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭའི་
དམིགས་བསལ་དགསོ་མཁ་ོཅན་གི་སླབོ་ཕུྲག་དང་
ལས་བདེ་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༤༧ གི་སོར་
བརག་དཔྱད་བས་འདགུ སབྐས་དརེ་སོའ་ིསནྨ་
བཅསོ་ཙམ་མ་ཟད། སོ་འཁུད་སངས་སོགས་སོའ་ི
འཕྲདོ་བསནེ་ལག་བསར་བེད་ཕོགས་སྐརོ་ལམ་
སནོ་སླབོ་གསོ་ཡང་གནང་ཡོད་འདགུ ཕི་ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་ལྡ་ིལི་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་ད་ུཡོད་
པའི་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
དའུང་གངོ་མཚྱུངས་ལརྟ་གནང་ཡོད་འདགུ །

བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཔར་རིགས་
འགམེས་སནོ་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༦ ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་པན་ཇབ་
མངའ་སྡའེི ་ག ོང ་ཁྱེར་པ་ཊི ་ཡ་ལ་ནས་འགོ ་
བཙྱུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་ ༢༨ བར་གངོ་ཁྱརེ་
ཨམ་བ་ྷལ་དང་ཅན་ད་ིསརྒ། མོ་ཧ་ལི། ཇ་ལན་
དརབཅས་སུ་འགམེས་སནོ་གནང་ཡོད་འདགུ 
ཐངེས་འདའིི་འགམེས་སནོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོན་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱྱུས། ལགྷ་པར་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད་འཕྲནི་ཁག་ས་ཁུལ་
ད་ེདག་གི་ཡུལ་མིའི་ཁདོ་གོ་རགོས་ཡོང་སདླ་ཡིན་
ཞིང་། འགམེས་སནོ་སབྐས་གངོ་བརདོ་གངོ་ཁྱརེ་
ད་ེདག་གི་ནང་དགུན་ཚོང་རྒྱག་བཞིན་པའ་ིབདོ་མི་
སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ཀིས་མཉམ་རུབ་དང་མཐུན་
འགྱུར་གནང་འདགུ།

འཕྲདོ་བསནེ་གངས་ཐ་ོཕགོས་བསྡའུ་ིསྦངོ་བརར་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡ ནས་ ༣ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་འགོ་ར་ས་དབུས་ས་ེལེན་
འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུ
འཕྲདོ་བསནེ་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའི་སྦོང་
བརར་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༡༠ ཐགོ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་
རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། འཕྲདོ་བསནེ་
གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའི ་འབལེ་མཐུད་པ་
བསན་འཛིན་ཚེ་དབངས་ལགས། ད་ེབཞིན་
ས་གནས་ཁག་ ༡༨ ནས་ཕབེས་པའ་ིསནྨ་
ཞབས་པ་དང་འཕྲདོ་ལས་པ། འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་
ཁྱནོ་མི་གངས་ ༣༠ བརྒལ་བའ་ིདབུས་སུ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབདེ་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་འཕྲདོ་
བསནེ་གངས་ཐ་ོཕགོས་བསྡའིུ་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་
འག་ོའཛུགས་ཀི་ཡོད། གངོ་ད་ུཚེ་དབངས་

ལགས་ཀིས་འཕྲདོ་བསནེ་གངས་ཐོ་ལས་
གཞི་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་གསུངས་སོང་། འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གལ་ཆེ་ལས་གཞི་
ཁངོས་ནས་འཕྲདོ་བསནེ་གངས་ཐ་ོལས་གཞི་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་ས་
ཐག་རིང་པ་ོནས་འདིར་ཟབ་སྦངོ་ད་ུཕབེས་
པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། འཕྲདོ་
བསནེ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞི་ཇི་འད་ཞིག་
སྤལེ་བ་ཡིན་ན། གངས་ཐ་ོདགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ནས་འགོ་འཛུགས་ཏ་ེལོ་རེ་བཞིན་
འཕྲདོ་བསནེ་གངས་ཐ་ོད་ེརིམ་པས་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད། འད་ིལོ་ནས་
བཟུང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སྨན་
ཁང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད། འད་ི
ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡ ནས་བཟུང་འཕྲདོ་
བསནེ་གངས་ཐ་ོམེད་པའི་སནྨ་ཁང་
གཅིག་ཀང་མེད། འཕྲདོ་བསནེ་
གངས་ཐོ་ལས་གཞི་འདི་ཚགས་
ཚྱུད་ཆགས་ན། དའེ་ིཐགོ་ནས་ང་

རང་ཚོའ་ིའཕྲདོ་བསནེ་གི་གནས་སངས་ཡག་
པ་ོདང། རགོས་ཞིབ་གང་འད་བདེ་དགསོ་
ཡོད་མེད། འཕྲདོ་བསནེ་གི་གནས་སངས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་ཐོག་འཆར་གཞི་
སིྒག་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོབཟ་ོ
གི་རེད། དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་གི་ཟབ་སྦངོ་འདིར་ཐུགས་སང་
ཆེན་པ་ོགནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ལའྟ་ི
འཕྲདོ་བསནེ་གི་གངས་ཐ་ོལས་གཞི་འདིའི་
ནང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་

སྨན་ཁང་ཁག་ནང་ཡོད་པ་ད་ེམ་གཏགོས་
སླབོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་དང་། དགནོ་སྡ་ེཁག གཞུང་
འབེལ་མིན་པའི ་ཚོགས་པ་ཁག་གི ་སྨན་ 
ཁང་། སནྨ་རིྩས་ཁང་བཅས་ཀི་གངས་ཐ་ོ
སླབེས་ཀི་མེད། འནོ་ཀང་མ་འངོས་པར་
རིམ་པས་སླབེས་ཐུབ་ཐབས་འཆར་གཞི་
སིྒག་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གུབ་མཚམས་ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦངོ་
འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད། ། རི་མོ་འགན་བསྡརུ་གི་ལམ་ནས་ཁརོ་ཡུག་

ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།

༄༅། །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་གོ་ལའི ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ ་གི ་ལྷན་
ཚོགས་ (COP21) སབྐས་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་
ཞུ་སྐལུ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའ་ིཆ་ཤས་སུ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ བཅས་
ཉིན་གངས་གཉིས་རིངམན་སྤར་ཕན་བད་ེགླིང་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག ཅསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་རི་མོའི་འགན་བསྡུར་དང་
གསུང་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་གོ་སིྒག་ཞུས་འདགུ 
རི་མོའི་འགན་བསྡརུ་ནང་འཛིན་རིམ་དང་པ་ོནས་
ལ་ྔཔ་བར་གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢2

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་གསལ་བཤད་དང་འབདོ་སྐལུ།
༄༅། །གདགུས་རྩ་ཚང་བསན་འཛིན་འདོ་
ཟརེ་ཅན་མིང་འཁདོ་མི་གངས་  ༥༢ གང་
དརེ།
 ཆེད་དནོ།   ད་ེནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ འཁདོ་པའ་ི
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་
གཏུག་སནྙ་ཞུ་གནས་ཚྱུལ་ ༧ དང་། དགོས་
འད་ི ༡༨ ཅན་འད་ིགར་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ནས་
ཕུལ་འབརོ་བྱུང་དནོ་བཞིན། འད་ིནས་རེ་
རེ་བཞིན་ལ་ྟཞིབ་བས་པ་ཡིན། གནས་ཚྱུལ་
དང་དགོས་འད་ིད་ེདག་ན།ི ཁམིས་ལུགས་
སིྤ་དང་བ་ེབག་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་
ཁིམས་དང་འསོ་སིྒག་ཁག་གི་གོ་བ་མ་ལོན་
པའམ། དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ལ་མིང་
ཆད་བཟ་ོའདདོ། ཡང་ན་མང་ཚོགས་ལ་
མགོ་འཐོམ་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་ཆ་མ་
འཚལ་ཡང་། བཅའ་ཁམིས་དང་འསོ་སིྒག་
གིས་འགན་དབང་བཀུར་བའི་འསོ་བསྡུའི་
ལམ་སནོ་དང་ཐག་གཅདོ་ད་ེདག་དང་བདནེ་
མེད་ཚྱུལ་གིས་གཞི་མེད་སྙནོ་འཛུགས་ཀི་
གཏམ་འཆལ་མང་དག་ཅིག་སྤལེ་བཞིན་པ་
འད་ིདག་ན།ི སིྤ་ཚོགས་ཟང་ཟངི་དང་དག་
དགའ་གཉནེ་སྡུག་གི་གཞི་རུ་གྱུར་བ་ཙམ་
ལས། འསོ་གཞིའ་ིསྐ་ེབ་ོསུ་ལ་ནམ་ཡང་ཕན་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་མེད་པས། སདླ་
ཕིན་བདོ་མིའི་ཆེ་མཐངོ་ལ་བསམ་གཞིགས་
ཀིས་དངསོ་ཡོད་དང་དང་བདནེ་མིན་པའི་
གནས་ཚྱུལ་མི ་སྤལེ ་བའི ་ རེ ་འབོད་དང་
སྦྲགས། འད་ིནས་ཁམིས་དང་སིྒག་གཞི་
གང་ལ་འགལ་སྐནོ་ཆགས་མེད་པ་རྒྱ་ཆེའི་
མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཆེད་དནོ་ཚན་
གསུམ་ད་ུབགོས་ནས་ལན་འདབེས་ཁིམས་
སིྒག་ལརྟ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
དནོ་ཚན་དང་པ།ོ ད་ེགའ་ིགནས་ཚྱུལ་ ༡་༢་
༣་༤ ནང་གསལ་སདི་སྐངོ་གི་འསོ་དངསོ་
གཞི་འདནོ་ཕོགས་ཀི་ཐག་གཅོད་གསལ་
བསྒགས་ད་ེདང་འབལེ་བའི་གཡས་བསྐརོ་
གཡོན་བསྐརོ་གི་ད་ིབ་བཅྱུ་བཞི་བཀདོ་འདགུ་
པས་ད་ེདག་ལ།
གཤམ་གསལ་འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ཞེ་བདནུ་
ནང་གསེས་ལྔ་བའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཆོལ་
ཁ་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་སིྤ་འཐུས་ཐོབ་ཁུངས་སོ་
སོའི་ཐབོ་ཆའི་གངས་འབརོ་དའེི་ཉསི་ལྡབ་
ཀི་འོས་གཞི་གཏན་འབབེས་བེད་དགོས་

ཀང་། འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ཞ་ེདགུའ་ིནང་
གསེས་དང་པའོ་ི༼ཀ༽ ནང་གསལ། འསོ་
ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕིར་འཐནེ་བ་རྒྱྱུའི་
གོ་སབྐས་སྤདོ་ཆེད་ཐབོ་ཁོངས་སོ་སོའི་ཐབོ་
ཆའི་གངས་ཚད་ཀི་སུམ་ལྡབ་ལས་མི་ཉུང་
བའི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་གཞི་གསལ་བསྒགས་
བདེ་དགསོ་པ་བཞིན། སདི་སྐངོ་ལ་ཡང་
འསོ་གཞི་དུག་བཏནོ་ཏ།ེ དའེ་ིནང་ནས་
དགོངས་པ་ཞུ་སིད་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་དུ་བས་
པ་ཞིག་དང། དུག་གི་ནང་ནས་སུ་རངུ་
གིས་དགངོས་པ་ཞུས་རསེ། དངསོ་གཞིའ་ི
ནང་ད།ུ འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་རེ་བདནུ་ནང་
གསེས་བཞི་པ་ལརྟ། གཉསི་ལས་མི་ཉུང་
བ་དམིགས་འཛུགས་ཀིས་གཏན་འབབེས་
ཐག་གཅོད་ཅིག་བེད་དགོས་པར་བརནེ། 
བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་གོ་བདནུ་པའི་ནང་
གསེས་གསུམ་པའ་ིའགན་དབང་འགོ འསོ་
སིྒག་དནོ་ཚན་ཉརེ་དུག་ནང་གསེས་གཉསི་
པའི་༼ག༽ནང་གསལ་ལྟར་ཡིག་ཆ་གཏན་
འབབེས་ཐག་གཅདོ་དང་། གསར་ལམ་
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་བས་
པ་ཞིག་ཡིན། ད་ེཡང་འསོ་སྔནོ་འག་ོལ་ད་ོ
ཕགོ་མི་འག་ོབ་དང་། དངསོ་གཞིའ་ིགཏན་
འབབེས་སྐབས་ཁིམས་ཀི་དབང་སྒྱུར་འགོ་
ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཐབས་བཅས་
ལ་དམིགས་ཏ།ེ ག་སིྒག་ས་ྔསེང་ནས་ཡོད་
མུས་ཐགོ་འསོ་སྔནོ་འག་ོབླུག་པའི་ཕི་ཉནི་ད་ེ
ག་རང་ལ་གངས་བཅད་གསལ་བསྒགས་
བས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སིད་སིྤའི་སྐ་ེབ་ོསུ་ལ་
འསོ་ཐོབ་གངས་ཀ་ཟུར་ཙམ་ཤེས་རགོས་
དང་ཚོད་དཔག་བྱུང་མེད།
* འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༤༧ ༼༥༽   མིང་
གཞུང་རེའུ་མིག་ནས་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའི་
ཐོབ་ཆའི་གངས་འབརོ་དའེི་ཉིས་ལྡབ་ཀི་
འསོ་གཞི་གཏན་འབབེས་བདེ་དགསོ། གལ་
ཏེ་སྐེ་བ་ོགང་ཞིག་ཐོབ་ཁུངས་གཉིས་ཀི་
འསོ་གཞིའི་ཁོངས་ཡོད་ན་དབུས་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་ད་ོབདག་ཐབོ་ཁུངས་གང་ད་ུ
ཞུགས་འདདོ་ཡོད་མེད་འད་ིརྩད་ཀིས་གཏན་
འབབེས་བདེ་དགསོ།
དནོ་ཚན་ ༤༩༼༡༽   དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་
གཞི་གཏན་འབབེས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་
གོང་ད་ུའསོ་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕིར་
འཐནེ་བ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་སྤདོ་ཆེད། ༼༡ ཀ༽  

འསོ་གཞི་གཏན་འབབེས་གསལ་བསྒགས་མ་
བས་པའ་ིཉནི་གངས་ ༤༥ གངོ་ཐབོ་ཁུངས་
སོ་སོའི ་ཐོབ་ཆའི་གངས་ཚད་ཀི་གསུམ་
ལྡབ་ལས་མི་ཉུང་བའི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་གཞི་
གསལ་བསྒགས་བདེ་དགསོ།
དནོ་ཚན། ༦༧༼༤༽ དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་ནས་སྔནོ་འགའོི་འསོ་གཞིར་བརག་ཞིབ་
རྩད་གཅདོ་དང༌། དགངོས་ཞུའ་ིརིགས་གུབ་
རེས་སིད་སྐོང་གི་དངོས་གཞིའི་འསོ་གཞི་
གཉསི་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསྒགས་བདེ་
དགསོ། གལ་སདི་འསོ་གཞི་གཅིག་ལས་
མེད་པ་དང༌། ད་ེལ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་ཤོག་
ཁྱནོ་འབརོ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མི་ཉུང་
བའི་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་ཡོད་ཚེ་ཁ་གཏད་མེད་
པའི་སིད་སྐོང་ལ་འདམེས་ཐོན་བྱུང་བར་
ངསོ་འཛིན་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ། མེད་ཚེ་
སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་བསྐར་ད་ུ
བདེ་དགསོ།
བཅའ་ཁམིས། ལེའུ་བརྒྱད་པ།
དནོ་ཚན་  ༩༧ ༼༣༽
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་བསྐ་ོགཞག་ཟནི་པ་ནས་འསོ་བསྡའིུ་དངསོ་
གཞིའི་གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་བར། 
འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་ཡོངས་རགོས་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌། 
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉསི་བཅས་གསུམ་
ཀའ་ིསིྤ་མོས་སམ། མང་མོས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཐག་
གཅདོ་བ་རྒྱྱུ ་དང༌། འསོ་བསྡ་ུའགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འགོ་འདམོས་
སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་བ་རྒྱྱུ །
འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༢༦ ༼༢ ག༽  འསོ་
བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་འད་ིདང༌། གཞན་ཡང་དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབབེས་བས་
པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་འོས་བསྡུའི ་
སྐབས་སུ་འསོ་འཕནེ་པ་སྐ་ེབ་ོསོ་སོར་ཐབོ་
ཐང༌། ལས་འགན་ཇི་ཡོད། ལགྷ་པར་འསོ་
བསྡུའི་སིྒག་གཞི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་
བསྐར་བཅོས་བྱུང་རིགས་བཅས་སྒགོ་སྦང་
གསལ་བསྒགས་འཚེམས་མེད་བདེ་དགསོ།
དནོ་ཚན་གཉསི་པ། གནས་ཚྱུལ་ལ་ྔབའ་ིའགོ་
དགོས་འད་ིགཉསི་ཞུས་འདགུ་པ་ལ།
དང་པ།ོབཀའ་མོལ་ད་ེདག་ནི་ཡུ་རོབ་ཁུལ་
ད་ུདབུས་གཙང་ཆོལ་ཁས་ག་ོསིྒག་བས་པའི་
༸སྐུའི ་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་

གདན་ཞུས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པའི་སིྤ་ཡོངས་
ཀི་དགོངས་འཆར་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་ལས་
གང་ཟག་བ་ེབག་པ་ཞིག་དམིགས་སུ་བཀར་
ནས་མིང་འདནོ་གིས་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་
བསྒགས་བས་པ་ཞིག་མིན་པ་དང་།གཞི་མེད་
སྒོ་བཏགས་ཀི་སྐནོ་བརདོ་དམའ་འབབེས་
བས་ཏ།ེ ཆོས་བརྒྱྱུད་དང་། སིྤ་ཚོགས་
བཅས་ཀི་དབར་དབནེ་སྦརོ་གིས་ཕན་ཚྱུན་
འཁནོ་འཁུག་འབྱུང་གཞིའི་རྐནེ་སླངོ་བདེ་པ་
ཆགས་མེད་པ་བཅས། གཤམ་གསལ་འསོ་
སིྒག་དནོ་ཚན་ ༢༤  ནང་གསེས་ ༣ དང་། 
འད་ིའབལེ་འགལེ་བཤད། དནོ་ཚན་ད་ེགའ་ི
ནང་གསེས་ ༧ པ་བཅས་ལ་ཞིབ་གཟགིས་
གནང་ན་ཤེས་ཐུབ།
* འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན། ༢༤༼༣༽ ཡང་འསོ་
གཞིའ་ིསྐ་ེབ་ོགཞན་ཞིག་གམ། དའེ་ིཕགོས་
གཏགོས། གཞན་ཡང་སྐ་ེབ་ོསུ་རངུ་ནས་སྐ་ེ
བ་ོགཞན་ཞིག་ལ་འསོ་བསྡའིུ་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐབོ་
པའི་བསམ་སྦརོ་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསངླས་
ཏ་ེགཞི་མེད་སྒ་ོབཏགས་ཀིས་སྐནོ་བརདོ་དམའ་
འབབེས་བདེ་པ་དང༌། ལུང་ཚན། ཆོས་
བརྒྱྱུད། སིྤ་ཚོགས་བཅས་ཀི་དབར་དབནེ་
སྦོར་གིས་ཕན་ཚྱུན་འཁོན་འཁུག་འབྱུང་
གཞིའ་ིརྐནེ་སླངོ་བདེ་པ།
འདི་འབལེ་འགལེ་བཤད།༼འསོ་གཞིའི་སྐ་ེ
བ་ོགཞན་ཞིག་གམ། དའེ་ིཕགོས་གཏགོས། 
གཞན་ཡང་སྐེ་བ ོ་སུ ་རུང་ནས་སྐེ་བ ོ་གཞན་
ཞིག་ལ་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐབོ་པའི་བསམ་
སྦརོ་ངན་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏ་ེགཞི་མེད་སྒ་ོ
བཏགས་ཀིས་སྐནོ་བརདོ་དམའ་འབབེས་བདེ་
པ་དང། ལུང་ཚན། ཆོས་བརྒྱྱུད། སིྤ་ཚོགས་
བཅས་ཀི་དབར་དབེན་སྦོར་གིས་ཕན་ཚྱུན་
འཁོན་འཁུག་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་དངསོ་སུ་
བྱུང་ས་ེདའེི་རྐེན་གིས་ས་གནས་གཞན་དའུང་
གཅིག་མཚྱུངས་ཕན་ཚྱུན་འཁོན་འཁུག་གཅིག་
མཇུག་གཉསི་ལངས་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་ཟང་ཟིང་
དངསོ་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ག་ོབ་ཡིན།༽
དནོ་ཚན་ ༢༤༼༧༽  འནོ་ཀང་འསོ་བསྡའུ་ི
ཁིམས་སལོ་དང་མཐུན་པའི་ཐབོ་ཐང་ཁག་
འགལ་མེད་བདེ་སྤདོ་ཀིས་མང་ཚོགས་འད་ུ
འཛོམས་སར་འསོ་གཞི་རང་ཉདི་ནས་ཆབ་
སདི་ཀི་ལ་ྟབ་འཁྱརེ་སངས་དང༌། མི་མང་
ལ་ལས་དནོ་ཁས་ལེན་གི་གསལ་བསྒགས། 
ཡིག་ཆ་འགམེས་སྤལེ། འསོ་གཞི་སོ་སོའ་ི

ཆོལ་ཁ་དང༌། ཆོས་བརྒྱྱུད། ཚོགས་སིྐད། 
སིྤ་སྒརེ ་སུ ་ཐད་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་
བསྒགས། སྐ་ེབ་ོགང་དག་སིྤ་འཐུས་སུ་འསོ་
པའི་མི་འག་ོདམིགས་འཛུགས་ཀི་བསམ་
འཆར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསལ་
བསྒགས་བེད་པ་བཅས་གོང་གསལ་དནོ་
ཚན་ཁག་གི་བརོད་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
རིགས་ལ་ཁིམས་འགལ་ད་ུངོས་འཛིན་བ་
རྒྱྱུ ་མིན་རངུ༌། འསོ་བསྡའུ་ིདསུ་ཚེས་ཀི་ཉནི་
གངས་གཉིས་གོང་ནས་འསོ་བསྡུ་མ་ཟིན་བར་
རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་བེད་མཚམས་
འཇགོ་དགསོ།
གཉསི་པ། བཀའ་མོལ་ད་ེདག་ཆབ་སདི་ཀི་ལ་ྟ
བ་འཁྱརེ་སངས་སྐརོ་མ་ཡིན་པར། སིྤ་ཚོགས་
ནང་བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་མེད་པར་སྐནོ་
བརོད་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་ཡོངས་གགས་རེད། དརེ་བརནེ་ད་ེའད་
ཤོད་མཁན་འདུག་ཅེས་པའི་བཀའ་མོལ་
ད་ེཚོ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་མ་ཡིན་པའི་
སྐནོ་བརདོ་ཅིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད། 
བཅའ་ཁིམས་ཀིས་གོང་ད་ུབཀུར་བའི་བླ་
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་ལ་སྐོན་བརོད་བེད་
མཁན་ད་ེཚོ་མང་གཙོ་དང་མཐུན་པའི་སྨྲ་
བརདོ་རང་དབང་ཞིག་ཡིན་ན། ད་ེལརྟ་སྐནོ་
བརདོ་བདེ་མཁན་འདགུ་ཅསེ་བཤད་མཁན་
ད་ེཚོ་ད་ེབས་ཀང་མང་གཙོ་དང་མཐུན་པའི་
སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ཞིག་ཡིན་པས་ཁིམས་
སིྒག་གང་གིས་སངས་འཛིན་བདེ་མི་ཐུབ།
དནོ་ཚན་གསུམ་པ།   གནས་ཚྱུལ་དུག་པ་དང་
བདནུ་པའ་ིའགོ་དགོས་འད་ིགཉསི་ཞུས་འདགུ
དང་པ།ོ འད་ིའབལེ་འསོ་སིྒག་དང་ལམ་སནོ་
ད་ེདག་གི་གོ་དནོ་འསོ་འཕནེ་པ་རང་ཉིད་
ལས་གཞན་པའི་སྐ་ེབ་ོཞིག་ལ་འསོ་བླུག་པ་
ཡིན་པའི་དཔང་རགས་ཡོད་པའི་འསོ་ཤོག་
སངེ་ད་ུའསོ་འཕནེ་དའེ་ིམིང་དང་། རགས་
སོགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་རིགས་ལ་གོ་
དགསོ་པ་ཡིན་པ་ལས། རང་གིས་རང་ལ་
འསོ་བླུག་པ་ལ་གོ་བ་མིན་པ་གཤམ་གསལ་
འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ཀ་
ནས་ཆ་བར་གཟགིས་པར་འཚལ།
ལྷག་པར་ངས་ཁོང་ལ་འོས་བླུག་པ་ཡིན། 
ངས་ང་རང་ལ་འོས་བླུག་པ་ཡིན་ཟརེ་བ་
ཙམ་ལ་དཔང་རགས་གང་ཡང་མེད་པས་
རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་བདནེ་དཔང་བདེ་མི་

ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་ཞིག་གིས་ཞི་བའ་ིང་ོརྒལོ་བས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ 
རངོ་། ར་ཁགོ་ཤང་། ཁ་དབྷ་
གངོ་ནས་ཡིན་པ། མིང་ལ་སེང་ག་ེ
ཟརེ་བ་རང་ལོ་ཉརེ་དགུར་སོན་པ་
ཞིག་གིས་༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་
རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོ་བརན་
པར་ཤོག་ཟརེ་ནས་རུླང་ར་གནམ་
ལ་གཏོར་བཞིན་དཀར་མཛེས་

རངོ་གི་ཁམོ་གཞུང་ད་ུསདྐ་འབདོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བར་བརནེ། ཁངོ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་
རགོ་པས་གླ་ོབུར་ད་ུའཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་
འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གིས་སདྐ་འབདོ་
མ་གནང་གོང་གི་ཉནི་ཤས་སྔནོ་༸སྐུ་མདནུ་
ཞབས་ཐང་ད་ུཕབེས་བཞིན་པའི་བརྙན་ཐུང་
ཞིག་མཇལ་ཞོར་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་
ལོ་བགསེ་པརོ་ཕབེས་ཡོང་གི་འདགུ་ཅེས་
དང་། བ་ླམ་མ་མཇལ་ན་གསོན་པརོ་འདགུ་

ཀང་སྙངི་པ་ོམེད་ཚྱུལ་ཡང་ཡང་བཤད་ཞརོ་
ཐེངས་མང་ངུས་པ་རེད་ཅེས་གནས་ཚྱུལ་
མཁ་ོསྤདོ་པས་བརདོ་སོང་། ད་ལ་ྟནང་མི་
དང་གཉནེ་ཉ་ེཚོས་ཁོང་ས་གནས་གང་ད་ུ
བཀག་ཉར་བདེ་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་མ་ཤེས་
པ་དང་། ད་ེབཞིན་ཉནེ་རགོ་པས་བཙོན་
ཁང་ད་ུམནར་གཅོད་ཇི་འད་གཏངོ་ཐད་
སེམས་ཁལ་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཁངོ་གི་གཟུགས་པའོ་ིའཕྲདོ་བསནེ་

སརྔ་བཞིན་གནས་ཐུབ་པའི་རེ་སྨནོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། སེང་ག་ེལགས་ན་ིཕ་བླ་ོདགའ་དང་
མ་བ་ོཅག་གཉསི་ཀི་བུ་ཡིན་ལ། དཀར་
མཛེས་རོང་གི་ཉ་ེའདབས་དར་མད་ོགངོ་
རལ། རབ་དཀའ་གངོ་ད་ུམག་པར་བསླབེས་ 
ཤིང་། ཁིྱམ་ད་ུབཟའ་ཟླ་དང་། ཕུྲ་གུ་ཆྱུང་
ཆྱུང་ཞིག བཟའ་ཟླའ་ིཨ་མ་བཅས་ནང་མི་
གསུམ་ཡོད་འདགུ།
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ཐུབ།
* འསོ་སིྒག་ལེའུ་གསུམ་པ། དནོ་ཚན་སོ་བཞི་པ། 
འསོ་ཤོག་གངས་བཤེར།
༢  འསོ་ཤོག་བསྔགོ་བཤེར་བདེ་རིམ་བཞིན་
གངས་བཤེར་འགོ་འཛུགས་ཀིས་གཤམ་
གསལ་དནོ་ཚན་ཁག་གང་རུང་བྱུང་ན་འསོ་
ཤོག་རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ །
ཀ  འསོ་ཤོག་ངསོ་སུ་འསོ་འཕནེ་པ་སུ་ཡིན་
ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པའ་ིརགས་སམ། མི་མིང་
འཁདོ་པ།
ཁ  རང་མོས་འསོ་འདམེས་སུར་བདེ་མི་
མིང་དང་རགས་གང་ཡང་མི་གསལ་བ།
ག  ཐབོ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐབོ་ཆའ་ིགངས་
ཚད་ལས་བརྒལ་བའི ་མི ་མིང་དང་འོས་
རགས་བརྒྱབས་པ།
ང  འསོ་འདམེས་སུ་དང༌། སུར་བདེ་ངསོ་
འཛིན་མ་བད་ེབའི་མི་མིང་དང་འསོ་རགས་
གང་བྱུང་བརྒྱབས་པ།
ཅ  འསོ་ཤོག་ནང་མ་གསལ་བའ་ིརང་མོས་
འསོ་གཞི་མིང་གསལ་བཀདོ་རིགས།
ཆ  འསོ་ཤོག་ང་ོམ་མིན་པའ་ིདགོས་གནས་
ཅན་གི་རིགས་བཅས།
གཉསི་པ། དཔར་རིས་ད་ེདག་འསོ་གཞི་སྐ་ེབ་ོ
རང་གི་དལི་བསྒགས་ཡིག་ཆ་དང་། མཚོན་
རགས་ཚྱུལ་ད་ུབདེ་སྤདོ་མི་ཆོག་པ། འསོ་
སིྒག་དནོ་ཚན་  ༢༤  ནང་གསེས་  ༩  
འབུ་དནོ་འགོ་འད་ིནས་ཕི་ལོ ༢༠༡༥  ཟླ་ 
༦ ཚེས ༡༠ ཉནི་ལམ་སནོ་གསལ་བསྒགས་
ཡིག་ཆ་ནང་གསེས་  ༥ ནང་གསལ་ 
ཞིང་། དཔར་རིས་ད་ེདག་འསོ་གཞི་སྐ་ེབ་ོ
རང་གི་དལི་བསྒགས་ཡིག་ཆ་དང་། མཚོན་
རགས་ཚྱུལ་ད་ུབདེ་སྤདོ་མི་ཆོག་པ་ལས་ལས་

དནོ་སུྒབ་ཡུལ་ད་ུཡོད་པ་ཙམ་ལ་གོ་བ་མིན་
ཞསེ་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས ༣ ཉནི་འད་ིའབལེ་
འགལེ་བཤད་ཡིག་ཆ་བཅས་སོང་ཟིན་པ་
ལརྟ་ཡིན།
འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༢༤༼༩༽  སདི་སྐངོ་
དང། སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུནམ་ཡིན་ལ་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འསོ་གཞིར་
ཞུགས་མི་དང། དའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་བས་འསོ་
བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་དལི་བསྒགས་ཀི་འག་ོ
གནོ་ཚད་གཞི་གཏན་འབབེས་དང་། རིྩས་
ཁ་འབུལ་ཕགོས། དལི་བསྒགས་བདེ་
ཕོགས་བཅས་ཀི་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་བེད་
དགསོ།ཞསེ་གསལ་བའ་ིའབུ་དནོ་འགོ
ལམ་སནོ་གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་ནང་
གསེས་༼༥༽འསོ་གཞིར་ཞུགས་མཁན་སུ་
ཐད་ནས་ཀང་སབྐས་དནོ་སོ་སོར་འསོ་བསྡུའི་
རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་ད་ུདལི་བསྒགས་ཡིག་ཆའི་
ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང།བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་རགས།ད་ེབཞིན་མཚོན་
རགས་ཚྱུལ་ད་ུབདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་དར་དང་
བདོ་ཀི་ས་བཀྲ་སོགས་གང་ད་ུཡང་བདེ་སྤདོ་མི་
ཆོག
ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉནི་འད་ིའབལེ་འགལེ་
བཤད།    
དེ་ལྟར་བ ེད་སྤོད་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་གཙོ་
གནད་ནི་རང་ཉདི་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
ཆེད་ད་ུདམིགས་ཏ་ེརྒྱབ་ལྗངོས་ལ་གསར་ད་ུ
གོང་གསལ་པར་རིས་ད་ེདག་བདེ་སྤདོ་མི་
ཆོག་པ་ལས། རང་གི་མི་ཚེའ་ིབྱུང་བའ་ིནང་
ལས་དནོ་སབྐས་དང་ལས་དནོ་སུྒབ་ཡུལ་སོགས་
སུ་པར་རིས་ད་ེདག་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ག་ོབ་མིན།
མཐའ་དནོ་དསི་ལན།  འགན་འཛིན་གསུམ་

གིས་བཅའ་སིྒག་གིས་བཀུར་བའི་འགན་
དབང་དང་། འསོ་སིྒག་ལརྟ་ཐག་གཅདོ་
བས་ཏ་ེའསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་ཡོངས་རགོས་
ལ་འགན་ཁུར་ལེན་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་གོ་
དབང་བདེ་ལོག་སྤད་པ་གང་ཡང་མེད།འསོ་
སིྒག་དནོ་ཚན་ ༢༥ དང་དའེ་ིནང་གསེས་
༣ པ་ད་ེབཞིན་འསོ་བསྡའུ་ིལས་བདེ་ལ་ག་ོ
དགོས་པ་ལས་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ལ་གོ་བ་
མིན་པ་གཤམ་གསལ་སིྒག་གཞིར་གཟིགས་
རྒྱྱུ ་དང། འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་རྣམས་ན་ི
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༩༧ ནང་གསེས་
༡ དང་ ༢ པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། ད་ེཡང་གཤམ་
གསལ་བཅའ་སིྒག་ནས་གཟགིས་ཞིབ་གནང་
ན་ཤེས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ལན་འདབེས་སྙངི་
བསྡསུ་སུ།
* འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་  ༢༥  འསོ་བསྡའུ་ིལས་
དནོ་ལ་འགལ་རྐནེ་བདེ་པརོ་ཉསེ་ཆད།  
འསོ་གཞིའམ། དརེ་ཕགོས་གཏགོས་བདེ་
མི་དང༌། སྐ་ེབ་ོསུ་རངུ༌། འསོ་བསྡའུ་ིལས་
བདེ་དམ། སདི་དནོ་གི་ཚོགས་པ། ཚོགས་
སིྐད་ཁག་ནས་དནོ་ཚན་ ༢༤ པ་ནང་གསལ་
འགལ་འཛོལ་བྱུང་རིགས་ལ་དབུས་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་རྩད་ཞིབ་ནན་ཏན་བས་ཏ་ེཉསེ་
ཆད་གཏན་འབབེས་ཀིས་སབྐས་འཕྲལ་སོ་སོར་
རྒྱ་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བདེ་དགསོ།
དནོ་ཚན་ ༢༥ ནང་གསེས་ ༼༣༽ འསོ་
བསྡུའི་ལས་བེད་གང་རུང་ནས་གོ་དབང་བདེ་
ལོག་ཏུ་སྤད་པའམ། འསོ་བསྡའུ་ིགསང་རྒྱ་
དགསོ་རིགས་ཕི་གར་བས་པ་ཡིན་ན། ལམ་
སེང་འོས་བསྡུའི ་ལས་འགན་ནས་གནས་
དབྱུང་གཏངོ་དགསོ།

བཅའ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༩༧༼༡ ཀ༽  དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
གཅིག་དགསོ་པར། ག་ོཡུལ་སངོ་པ་ནམ་
ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དང༌། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ། 
སིད་སྐོང་བཅས་ནས་སྐབས་དའེི་འསོ་མི་
འདམེས་སུྒག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འག་ོགསུམ་
དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་ཚོགས་ཆྱུང་
དསེ་ཉསི་ལབྡ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འསོ་འཆར་
ཕུལ་བར་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་འསོ་བསྡུ་
བས་ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐབོ་ལ་དབུས་འསོ་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ད་ུའསོ་
ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ། ད་ེམིན་
ལས་བ་ཇི་དགོས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གོ་བསྡུར་དང་
འབལེ་བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སོ་སོར་བསྐ་ོ
གཞག་བདེ་ཆོག་པ་ཡིན།
༼༡ ཁ༽   གལ་ཏ་ེདབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གསོ་ཚོགས་མ་
འཚོགས་པའི་སབྐས་བསྐ་ོགཞག་བདེ་དགོས་
བྱུང་ཚེ། གངོ་གསལ་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་
སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀི་རྩ་འབརོ་གསུམ་ཆ་
གཉསི་ཡན་གི་མོས་མཐུན་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་
བདེ་དགསོ།
༼༢ ཀ༽   སདི་སྐངོ་དང༌། སིྤ་འཐུས་ཀི་
འསོ་བསྡ་ུནམ་དགསོ་སབྐས་འསོ་བསྡའིུ་ལས་
རིམ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ནས་དངོས་
གཞིའི་གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་
བར་གི་དསུ་ཡུན་རིང་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ་འསོ་བསྡའིུ་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
གཉསི་དགསོ་པར། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་

པ་ཆེ་བ་དང༌། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞནོ། སདི་སྐངོ་བཅས་ནས་སབྐས་དའེ་ི
འསོ་མི་འདམེས་སུྒག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འག་ོ
གསུམ་དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་ཚོགས་
ཆྱུང་དསེ་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འསོ་
འཆར་ཕུལ་བར་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
འསོ་བསྡ་ུབས་ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐབོ་ལ་དབུས་
འོས་བསྡུ ་ལས་ཁང་གི་འོས་བསྡུའི་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་ད་ུའསོ་ཐོན་བྱུང་བར་
ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ། ཡང་ན་ཚོགས་ཆྱུང་དསེ་
ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་
གཙོ་དང༌། རིྩས་ཞིབ་སིྤ་ཁྱབ་གཉསི་ལ་ཞརོ་
ལྕགོས་སུ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ན་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་མང་མོས་ཐག་གཅདོ་བྱུང་ཚེ་
ད་ེདནོ་བདེ་འཐུས།
༼༢ ཁ༽   གལ་ཏ་ེདབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་གི་འསོ་བསྡའིུ་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
གསོ་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐ་ོ
གཞག་བདེ་དགསོ་བྱུང་ཚེ། གངོ་གསལ་
འདེམས་སུྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་
ལས་ཀི་རྩ་འབརོ་གསུམ་ཆ་གཉསི་ཡན་གི་
མོས་མཐུན་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་བདེ་དགསོ།
༼༢ ག༽  དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་
སིྤ ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གཉསི་ལས་འཁུར་ད་ུམ་ཞུགས་
གོང་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབབེས་བས་
པའི་ཚིག་གཞི་ལརྟ་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདནུ་ད་ུདམ་
བཅའམ། ཁས་ལེན་བདེ་དགསོ།
དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས།  ༢༠༡༥  
ཟླ་  ༡༡   ཚེས་  ༢༥  ལ།།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕྲདོ་བསནེ་
ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་དྭགས་དང་ཨོ་
ཌི་ཤ་སནྨ་ཁང་ད་ུཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས་པའི་ 
(Physiotherapist) ས་མིག་གཉསི་ཡོད་ན། 
རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་ས་མིག་
ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་
དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡། དམའ་མཐར་ BPT (Bachelor of 
Physiotherapy) སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ི
ལག་འཁྱརེ། ༢། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ 
༢༠༡༥ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་
དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས། ༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཏུ་ཁིམས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་
སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་
པ་ོདང་འད་པར་ཅན། མཐའ་མ་བཅས་
ཀི་ང་ོབཤུས། ༤། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་
གཟུཌ་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་
ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ། ༥། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་
བ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུ
བ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ། གངོ་
གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སནྙ་ཞུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ད་ོཚོུད་ ༥ གངོ་

གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐོག་འབུལ་དགོས། 
ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེི་སླད་
ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕྲནི་ Email ID, 
མྱུར་འཕྲནི་ Fax ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གངས་སོཌ་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་
དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིསངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་
མཆན་དང་ལས་དམ་ངེས་པར་འཁོད་
དགསོ། ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོ
འགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ། ཆ་
རྐནེ་ཚང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་
འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་
ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་
ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ། འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༥ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,Department of Health, CTA

Gangchen Kyishong, Dharamsala 

176215 Distt. Kangra H.P. 

Tel:(01892) 223408/Fax: 222718 

E-mail: health@tibet.net/

menkhangsection@tibet.net

ལས་བདེ་ས་སངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡ་ེར་ལྡུན་
མངོན་དགའ་བ ོད་ཕུྲག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་
ཆེན་མོའ་ིས་མིག་སངོ་པ་ཡོད་ན། གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་
རིགས་རྣམས་ལག་འཁྱརེ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོ
བཤུས་དང་འཚང་སནྙ་བཅས་མངནོ་དགའ་
སླབོ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་སུ་གཤམ་འཁོད་ཁ་
བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ 
དགངོ་ད་ོཚྱུད་ ༥ འགངས་མེད་འབུལ་
དགསོ་པ་དང༌། འཚང་སནྙ་ནང་སོ་སོའ་ི
ཞལ་པར་ཨང་དང་ཨི་མེལ་ཁ་བང་ངེས་
པར་འཁདོ་དགསོ། འཚང་རྒྱྱུགས་དངསོ་
གཞིའི་ཉནི་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ལག་འཁྱརེ་ང་ོ
མ་མཉམ་འཁྱརེ་དགསོ་པ་དང༌། ཆ་རྐནེ་
ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་འདམེས་སུྒག་ཞུ་རྒྱྱུ །
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་དགསོ་ཁག
༡༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོརིམ་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གང་རངུ་ནས། (B.Ed with 
Special Education) or (Post Graduate 

Diploma in Special Education) or 
(Degree/Diploma in School Man-
agement / Administration) ལག་
འཁྱརེ་ཐགོ་ཉུང་མཐར་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་
ཉམས་མངོ་ལོ་ ༡ དང༌། ད་ེམིན་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་ཐནོ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 
ཡོད་སངེ༌། B.Ed. བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁྱརེ་ཐགོ་ཉུང་མཐར་འཛིན་སྐངོ་གི་
ཉམས་མངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༢ དགསོ་པ།
༢༽ དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང༌། གཉསི་པ། དང་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་གཙང་
ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས་མཉམ་
འབུལ་ཞུ་དགསོ། ༣༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཏུ་ཁིམས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་
སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་
པ་ོདང་འད་པར་ཅན།མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས་མཉམ་འབུལ་དགསོ། ༤༽ སནྨ་ཁང་
ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་
འཕརེ་ཡིན་པའི་ངསོ་སྦརོ་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་
ཕེད་པར་མཉམ་སྦར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་
དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༥༽ ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བདེ་

མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ། ༦༽ རང་ལོ་ ༥ 
མན་གི་ཕུྲ་གུ་མཉམ་སྦར་མེད་པ། ༧༽ རང་
ལོ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། སྐསེ་ཚེས་ལག་
འཁྱརེ་ཡོད་ན་དང་ད་ེམིན་ཁུངས་སྐལེ་ཡིག་
ཆ་གཞན་གི་ང་ོབཤུས། ༨༽ ཟླ་རེའ་ིགང་
ཕགོས་ ༩༣༥༠།༠༠ ཐབོ་རྒྱྱུ ་དང༌། ཐབོ་
ཐང་གཞན་ཁག་སིྒག་གསལ་བཞིན་ཞུ་སྤདོ་
ཆོག་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་ལག་འཁྱརེ་དང་ཡིག་
ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགགནས་
འག་ོའཛིན་ནམ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་ནམ། ཡང་ན་
སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་
དམ་འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས། མངནོ་དགའ་
བདོ་ཕུྲག་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་
གི་སླབོ་གྲྭའ་ིལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ལ།།
Director,
Ngoenga School for Tibetan Children 
with Special Needs
S. D. Road, P.O. Kulhan – 248 001
Distt. Dehradun, Uttarakhand
Email: ngoenga@tibet.net, 
www.ngoengaschool.org, 
Ph: (0135) 2607688, 2607128



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢4

རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ང་ོསྤདོ།
༄༅། །ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱ་གར་
གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་དང་འབལེ་
བའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཁང་ (Indian Institute 

of Mass Communication) ནང་ཨིན་
ཡིག་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཐོག་སླབོ་
སྦོང་བེད་བཞིན་པའི་ལོ་རིམ་མཐའ་མའི་
སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་ལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༧ བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ ་སྐོད་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་
འདགུ ད་ེཡང་ཉནི་དང་པ་ོས་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༡༡།༤༥ ཐགོ་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་
རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སླབོ་མ་
གངས་ ༣༢ དང་སླབོ་སནོ་དག་ེརྒན་གཅིག 
ད་ེབཞིན་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་བཅས་ཁྱོན་མི་
གངས་ ༤༠ ཙམ་མཉམ་འཛོམས་
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་
གཞི་སོགས་ཀི་སྐརོ་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་ང་ོ
སྤདོ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དུང་
ཆེས་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བོལ་ད་ུ
གར་དགོས་དནོ་ནི་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་བཙན་འཛུལ་བས་པར་
བརནེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བ ོད་
མི་ཁི་ཕྲག་བརྒལ་བ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
ནང་བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་ 

དང་། དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུབདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ཀིས་གནའ་དངེ་ཟུང་
འབེལ་ཐོག་ནས་མང་གཙོའི ་ལམ་སོལ་

ལོངས་སུ ་སྤོད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ ་ སོགས་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད། །

ཨོ་གླངི་ནང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་གམོ་
བགདོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགངོ་
ཁྱརེ་སི་ཌི་ན་ི (Sydney) དང་མེལ་བྷནོ། 
(Melbourne) བྷ་ིརི་སི་སྦནེ། (Brisbane) 

ཀནེ་བྷ་ེར། (Canberra) ཨེ་ཌི་ལེ་ཌི། 
(Adelaide) ད་ེབཞིན་ཧ་ོབ་ྷཊི་ (Hobart) 

བཅས་ཀི་ནང་ད་ུམི་མང་སངོ་ཕྲག་མང་པསོ་
ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའི་ནང་གོ་ལའི་
གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་སྐརོ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་
ལནྷ་ཚོགས་ COP21 ཞསེ་པ་ད་ེའཚོགས་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ། ག་ོལའ་ིགནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་སདླ་
འཛམ་གླངི་དབུ་ཁདི་རྣམ་པས་དནོ་སྙངི་ལནྡ་
པའི་གསོ་ཆོད་འཇགོ་ཐུབ་དགསོ་པའི་འབདོ་

སྐུལ་གི་མི་མང་གོམ་བགོད་ལས་འགུལ་ 
(People`s Climate march) སྤལེ་འདགུ 
སབྐས་དརེ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཁུལ་གི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ལགྷ་པ་མཚོ་སྒ་ོལགས་ཀིས་དབུ་
ཁིད་འགོ་ས་གནས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་བཅས་ཀིས་གོམ་བགདོ་ལས་
འགུལ་དའེི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་
ཟད། ག་ོསབྐས་དང་བསནུ་ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་
སའི་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་ལྷན་ཚོགས་
སབྐས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐོབ་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེར་བརིྩ་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ །

ཕི་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོརྙངི་པའ་ིསྐརོ་ལམ་སནོ་གསལ་བསྒགས།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རིྩས་ཁང་
ད་ུལས་དུང་གི་ས་མིག་སངོ་པ་ཞིག་ཡོད་
པར་ཁ་སྐངོ ་ཆེད་ལོ ་གཉིས་རིང་གཉིས་
མོས་ཆོད་གན་ (contractual) ང་ོབརོ་
ཐགོ་ལས་བདེ་གསར་འདམེས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་དགསོ་
མཁོའི ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཆོད་གན་ལས་
བེད་ད་ུཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སནྙ་འབུལ་འཐུས། ༡༽ ཤེས་ཚད། ལས་
དུང་ (office assistant) གནས་རིམ་ལ་
ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ་གང་རུང་
ནས་ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ (B.Com/M.Com) གང་
རངུ་ཐནོ་པའམ། ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིཤེས་
ཚད་ལག་འཁྱརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ། ༢༽ ལོ་
ཚད། ༢༠༡༥།༡༠།༣༠ ཉནི་རང་ལོ་ ༤༠ 
ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ། ༣༽ ཉམས་མངོ་། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་གང་
རུང་ཞིག་གི་ནང་རིྩས་ཀི་ལས་ཁུར་ཞུས་
པའི་ཉམས་མངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་གཅིག་ཡོད་
དགསོ། ༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་ཡིག་དང་། 
ཨིན་ཡིག གཞི་རིམ་རིྩས་ཁ་བཟ་ོཉར་བཅས་
སླབོ ་ཚན་གསུམ་ཐོག་འབི་རྒྱྱུ གས་དང་། 
བདོ་སདྐ་དང། ཨིན་སདྐ་གཉསི་ཐགོ་ངག་
རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་
ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་
སུ་འབལེ་ལམ་གིས་ཞུ་སྙན་དང་སྦྲགས་
གཤམ་གསལ་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་ 
༥ པ་འགངས་མེད་ཉདི་ཀི་ཁིྱམ་གཞིས་ 
དང་། ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་བ་གནང་
བདའེ་ིཁ་བང། ཁ་དཔར་ཨང། གླགོ་འཕྲནི། 
(E-Mail) སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེནང་

སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའི་མཚན་བང་
ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ༡། རང་
ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ ༢ རེ་ 
དང་། ༢། མཐའ་མའ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་
དང་ལག་འཁྱརེ་ ( Marks Card & Degree 

Certificate) གི་ང་ོབཤུས། ༣། དངྭ་བངླས་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོ
དང། གཉསི་པ། འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་
ཟནི་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས། ༤། གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི ་
ལག་འཁྱརེ། (RC) ཤོག་གངས་དང་པ་ོ
དང། དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོ
བཤུས། ༥། ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་
འཁྱརེ་ (Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས་
སམ་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་སུྒབ་
འབས་ལག་འཁྱརེ་ང་ོབཤུས། ༦། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་ཡོད་ན་དང། 
ད་ེམིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་
ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་མེད་པར་
གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་
ངསོ་སྦརོ་ (Fitness Certificate) ཁ་གསར་
སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་
སནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང། ས་རགས་འཁདོ་
པ་ང་ོམ། ༧། འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ནས་བ་སྤོད་ཐལ་སྐོན་མེད་པའི ་
ངསོ་སྦརོ་ (Character Certificate) ང་ོ
མ། ༨། གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་
ནང་ལས་ཀ་བེད་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་
སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་ 
(No Objection Letter) ང་ོམ་བཅས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་
ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ནམ། ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་

ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
(Attestation) ཞུས་དགསོ། གངོ་གསལ་
དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་
རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན། དསུ་ཐགོ་འབརོ་
རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་
པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བར་བ་རྒྱྱུར་སབྐས་
བསུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་
ཁག་མཉམ་འཁྱརེ་གིས་འབརོ་མཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ལ།།
འབལེ་བ་གནང་སའ་ིཞལ་སྦང་གཤམ་གསལ།
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Gangchen Kyishong Dharamsala
176215 Distt. Kangra (HP) INDIA 
Telephone: +91 1892 222214/222412 
Fax: +91 1892 225065 
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༄༅། །ཉ་ེལམ་ལག་བསི་ཕི་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོརྙངི་པ་ (Non-machine readable IC) ཡོད་མཁན་བདོ་མི་
འགའ་ཤས་ཕི་བསྐདོ་གནང་སབྐས་གནམ་ཐང་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་པར་བརནེ། འད་ིནས་
རྒྱ་གར་ལག་དབེ་ལས་ཁུངས་སུ་ད་ེསྐརོ་སནྙ་སེང་ཞུས་པར། རྒྱལ་སིྤ་གནམ་འགུལ་མཐུན་ཚོགས་ནས་ལག་བསི་ཕི་
བསྐདོ་ལག་དབེ་ཡོངས་རགོས་བརིྩ་མེད་གཏང་རྒྱྱུ ་དང་། ཀཱམོ་པཱུ་ཀྲར་བརྒྱྱུད་བཟསོ་པའ་ིཕི་བསྐདོ་ལག་དབེ་ (Machine 

readable passport) ཁ་ོན་རྩ་འཛིན་གནང་རྒྱྱུའ་ིགསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་འདགུ རང་རེའ་ིཕི་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་
པ་ོདའེང་ད་ེལརྟ་སིྤ་མཚྱུངས་ཡིན་མིན་གི་གསལ་ཁ་མི་འདགུ་ནའང་། མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་ཆེད་སྔནོ་
ཚྱུད་ནས་ལག་དབེ་གསར་པར་བསྒྱུར་དགསོ་གལ་མཐངོ་འདགུ་ན། ལག་བསི་ལག་དབེ་རྙངི་པ་རྒྱབ་ཤ་མཁགེས་པ་ོ
ཡོད་མཁན་ཡོངས་ནས། གཤམ་འཁདོ་ཨིན་ཡིག་ལམ་སནོ་ལ་གཟགིས་ནས་སནྙ་ཞུ་གང་མྱུར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
འད་ིནས་ལག་དབེ་གསར་པ་གང་མྱུར་ཐནོ་ཐབས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཅི་ཏ་ེགང་མྱུར་ལག་དབེ་རྙངི་པའ་ིཐགོ་ཕི་
བསྐདོ་གནང་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོད་ན་འད་ིགར་འབལེ་བ་གནང་རོགས་ཞུ། ལྡ་ིལི་དནོ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༡ ༢༥ ལ།།

This is to inform that the people traveling on old hand written Identity certificate (IC) may face problem 

at the airport and immigration. Therefore, all are requested to apply for the replacement at the earliest. 

Application should be made for replacement: [Go to Reissue of Identity Certificate, Select change in 

Personal Particulars. Select Others, Please Specify, write “Change of Handwritten to Machine Read-

able IC”. Exhaustion of pages is also OK. Those who need to travel soon with the old IC should contact 

Bureau office for guidance.

For more information contact: IC section at: 011-26479737 or ic@tibetbureau.in
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

འཛམ་གླངི་གཉན་ནད་རེག་དགུ་ཉནི་མོར་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་བཤད།
༄༅། །ད་རིང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡ ཉནི་ང་ཚོས་སརླ་ཡང་སགོ་ཉནེ་
ཅན་གི་ནད་གཞི་གཉན་ནད་རེག་དགུ་ལ་
རྒོལ་བའི་འཛམ་གླིང་གཉན་ནད་རེག་དགུ་
ཉནི་མོ་ཞསེ་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་ཚོས་
ཉནི་མོ་བ་ེབག་པ་འདི་འདམེས་དགོས་དནོ་
ན་ིནད་གཞི་དསེ་རྐནེ་པས་རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱལ་
ནང་ཁག་གི་ས་ཁུལ་ད་ུའཕྲད་བཞིན་པའི་
དཀའ་སྡགུ་རྣམས་གསལ་སནོ་དང་། ནད་
གཞི་དའེི་དཀའ་རྙགོ་དང་ཁྱབ་འཕལེ་འགགོ་
པའི་འཐབ་རྒལོ་བ་རྒྱྱུར་ང་ཚོས་ལགྷ་བསམ་
ཟལོ་མེད་ཀི་གཞུང་སྒརེ་གཉསི་ཀའི་འབད་
བརྩོན་རྣམས་སྐར་གསོ་ཡོང་བའི་དན་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 འཛམ་གླིང་འཕྲདོ་བསནེ་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོད་རིྩས་ལརྟ་བས་ན། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོར་གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་ནད་
གཞིས་ཟནི་པ་མི་གངས་ས་ཡ་ ༣༦.༩ ཙམ་
དང་། དའེ་ིཁདོ་ནས་མི་འབརོ་ས་ཡ་ ༢.༦ 
ནི་ལོ་ན་བཅོ་ལྔ་མན་གི་ཕུྲ་གུ་ཆགས་ཡོད། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ད་ེརང་ད་ུགཉན་ནད་
རེག་དགུ་གི་ནད་གཞི་གསར་ད་ུཕགོ་པ་མི་
གངས་ས་ཡ་ ༢ ཙམ་དང་། ནད་གཞི་དསེ་
རྐནེ་པས་མི་གངས་ས་ཡ་ ༡.༢ ཙམ་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད། གངས་ཐ་ོའདསི་ཁ་
གསལ་སནོ་བཞིན་པ་ནི་ནད་གཞི་དསེ་ད་
དའུང་ང་ཚོའི་ཚེ་སགོ་ལ་འཇིགས་ཉནེ་བཟ་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མ་ཟད་ད་བར་ང་
ཚོས་འབད་བརྩནོ་ས་ཚོགས་ཤིག་བས་ཡོད་
མོད་ཀང་འཛམ་གླིང་གཉན་ནད་རེག་དགུ་
ལས་འགུལ་ཁང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་འཆར་འགོད་
ཚོགས་ཆྱུང་གིས་གསལ་སནོ་བས་པའི ་
བརདོ་གཞི་ལརྟ་འག་ོནད་ཀི་གངས་ཚད་ཀདླ་
ཀོར་ད་ུསླབེས་པར་འབད་བརྩོན་སྔར་ལས་
མང་བ་བསནེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། “ གཉན་
ནད་རེག་དགུ་གི་དབང་གིས་འཆི་རྐེན་མི་
འབྱུང་བ་དང་། ནད་གཞི་འད་ིརིགས་ཕགོ་
པ་རྣམས་ལ་དབ་ེའབདེ་མི་བདེ་པ། ནད་
གཞི་གསར་པ་མི་འབྱུང་བ།“ ཞསེ་པ་ད་ེན་ི 
༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༥ བར་ད་ུབདམས་པའ་ི
ལོ་མང་གི་བརདོ་གཞི་ཞིག་ཡིན། གཉན་
ནད་རེག་དགུ་དང་། ལུས་ཟུངས་ཟད་པའ་ི

གཉན་ནད་ཀི་ནད་གཞི་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་དཀའ་
ངལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་ཅིང་དསེ་འཛམ་
གླིང་གི་ཡུལ་གུ་ཀུན་ལ་གནདོ་ཚབས་བཟ་ོ
བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་ལུས་ཟུངས་ཟད་པའ་ི
གཉན་ནད་ཀི་ནད་གཞི་ལ་བཅོས་ཐབས་
མེད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད་མོད་ཀང་། ད་ེན་ིསྔནོ་
འགགོ་ཐུབ་རངུ་ཞིག་ཡིན། རྒྱྱུ ་མཚན་དརེ་
བརནེ་གཉན་ནད་རེག་དགུ་དང་། ལུས་
ཟུངས་ཟད་པའི་གཉན་ནད་ཀི་ནད་གཞི་ཁྱབ་
འཕལེ་འགོག་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་
གཅིག་ན་ིཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན་
པ་རེད།
 ང་ཚོ་བ ོད་མི ་རང་ཉིད་ཀི ་སིྤ ་
ཚོགས་ནང་ད་ུནད་གཞི་ད་ེཉདི་འགོ་ཉནེ་ས་ླ
བར་ངོས་འཛིན་ཆོག་པའི་མི་སའི་སྡ་ེཁག་
ས་ཚོགས་ཤིག་འདསུ་ཡོད། འཛམ་གླངི་
ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྙིང་ཞེན་ཅན་གི་
རིག་གཞུང་ལྡན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཀུན་དང་
མཚྱུངས་པར་བདོ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་
ནང་དའུང་རིག་གཞུང་གི་ཚོར་སྐེན་དང་
ལ་ྟསངས། ད་ེབཞིན་ནད་གཞི་དའེ་ིཐད་
ཕགོས་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་གོ་རགོས་ཧ་
ཅང་ཞན་རྐནེ་གིས་ནད་གཞི་དའེི་སྐརོ་ལ་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་གི་བག་ོགླངེ་ཞིག་ཡོང་
རྒྱྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་ནརོ་ཝེ་རོགས་ཚོགས་
(Norwegian Church Aid) ཀིས་མཐུན་
འགྱུར་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་གི་གཉན་ནད་རེག་དགུ་པ་རྣམས་ལ་
བད་ེསྡགུ་ལ་ྟསྐངོ་དང། གཉན་ནད་རེག་
དགུ་གི་ནད་གཞི་འགོག་སྡམོ་གི་ལས་འཆར་
ཞིག་གཉརེ་བཞིན་ཡོད། ལས་འཆར་
འདིར་དམིགས་ཡུལ་གཉསི་ཡོད་པ་ནི་འགོ་
ནད་གསར་པ་ཁྱབ་འཕལེ་འག་ོརྒྱྱུ ར་སྔནོ་
འགགོ་དང་། གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་ནད་
གཞིས་ཟིན་པ་རྣམས་མི་ཚེ་བད་ེཐང་ངང་
ཡུན་རིང་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཆེད་སྨན་བཅོས་ 
དང་། དབ་ེའབདེ་མེད་པར་མི་ཚེ་དནོ་སྙངི་
ལྡན་པའི་ངང་འཚོ་ཐུབ་ཆེད་སིྤ་ཚོགས་ཀི་
ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཕོགས་གཉིས་ཐད་ནས་རོགས་སྐརོ་བ་རྒྱྱུ ་

ད་ེཡིན། ལས་འཆར་ད་ེལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའ་ི
སྔནོ་འགགོ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ན་ིདསེ་རྒྱ་
ཆེ་མང་ཚོགས་སིྤ་དང་། ཡང་སྒསོ་ལོ་ལརྟ་
གཞོན་སྐསེ་དང་སླབོ་གྲྭར་སྐདོ་བཞིན་པའི་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ཐོག་ནད་གཞི་འགོག་
སྡམོ་བ་རྒྱྱུ ར་དམིགས་འབནེ་བཟུང་བཞིན་
ཡོད། ད་རིང་ན་ིས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་
ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་
པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཡོངས་
དང། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཁྱབ་ཁོངས་འགོ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
ནང་འཛམ་གླིང་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་
ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་
ཉིན་མོ ་འདི་སུང་བརིྩ་ཞུ ་དགོས་ད ོན་ནི་
འབྱུང་འགྱུར་གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་ནད་
གཞི་མེད་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཞིག་དང་། གཉན་
ནད་རེག་དགུ་མེད་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་
བསུྐན་ཆེད་ནད་གཞི ་ད ེའི ་སྐརོ ་ལ་ཕན་
ཚྱུན་དབར་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སྤལེ་རེས་ 
དང་། ནད་གཞི་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་སནྨ་
བཅོས་དང་གསར་ད་ུམི་འཕགོ་པའི་སྔནོ་
འགོག་ཆེད་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱྱུར་རང་ངསོ་
ནས་དན་སྐལུ་གཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན། འཛམ་
གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་གནས་པའི་བདོ་མིའི་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་ནང་གཉན་ནད་རེག་དགུ་
གི་ནད་གཞིའི་ཐད་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་མཁ་ོ
སྤདོ་བདེ་པའི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་ནང་འཕྲད་པའི་
དམིགས་བསལ་གི་དཀའ་ཚེགས་རྣམས་ལ་
བག་ོགླངེ་བ་ཆེད་ངསོ་ནས་ཉ་ེལམ་སིྤ་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་པ་ིཡཱ་སཱོ་ཁར་ (Piya Sorcar) 

གིས་ས་ེའཁིད་པའི་གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་
སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆྱུང་ (TeachAIDS team) 

ད་ྷསར་གདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད། ངསོ་དང་
གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་སླབོ་སནོ་བར་གི་
འབལེ་བ་ནི་སྦལེ་ཀོབ་དང་ཨོ་རི་སར་ཡོད་
པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་བདོ་པའི་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་གཉན་ནད་རེག་དགུ་ 
དང་། ལུས་ཟུངས་ཟད་པའ་ིགཉན་ནད་ཀི་
ནད་གཞིའི་སྐརོ་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་གོ་རགོས་
སྤལེ་ཆེད་ངསོ་ནས་གཉན་ནད་རེག་དགུ་སླབོ་
སནོ་གི་རྒྱྱུ ་ཆ་རྣམས་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་སབྐས་
ནས་བྱུང་ཡོད། གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་སླབོ་

སནོ་ནི་ཨ་རིར་རནེ་གཞིས་བས་པའི་སྙན་
གགས་ཅན་གི་སེ་ཊན་ཕཌོ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ (Stanford University) གིས་
དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་ཁེ་མེད་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་ཚོང་གཉརེ་སིྒག་འཛུགས་གཟངེས་ཐནོ་
གི་བ་དགའ་ཐོབ་མོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། 
ཁོང་ཚོས་ཐནོ་སྤལེ་བས་པའི་འཕྲདོ་བསནེ་
སླབོ་གསོའི་རྒྱྱུ ་ཆ་རྣམས་ནི་རིག་གཞུང་གི་
ཆ་ནས་ཚོར་སྐེན་ཟབ་ཅིང་སྨན་བཅོས་ཀི་
ཆ་ནས་ཁ་གསལ་བ། ད་དངུ་ག་ོབད་ེཞིང་
རགོས་ས་ླབས་མང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ཀུན་གིས་
ཤེས་རགོས་ཐུབ་ངསེ་སུ་གྱུར་ཡོད། གཉན་
ནད་རེག་དགུ་སླབོ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་ད་ེན་ི
འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་མི་འད་བ་ཁག་ ༧༠ 
ལགྷ་ཙམ་གི་ནང་སྤལེ་ཡོད་ཅིང་། ད་ལའྟ་ི
ཆར་འགུལ་རིས་གླགོ་བརྙན་གི་མཉནེ་ཆས་
བཀལོ་སྤདོ་བས་པ་བརྒྱྱུད་རིག་གཞུང་གི་ཆ་
ནས་འསོ་འཚམ་ལྡན་པའི་གཉན་ནད་རེག་
དགུ་དང་། ལུས་ཟུངས་ཟད་པའ་ིགཉན་ནད་
ཀི་ནད་གཞིའི་ཐགོ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སྤལེ་
བའི་བ་གཞག་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་གི་
གུབ་འབས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།
 ད ་ རི ང ་ ངོ ས ་ ན ས ་ ག སལ ་
བསྒགས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་སྤལེ་རྒྱྱུ ་
ཡོད་པ་ན།ི ངསོ་ནས་ཁྱདེ་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་
སྤབོས་པ་དང་བཅས་ཞུ་རྒྱྱུར་བདོ་མིའི་རིག་
གཞུང་གོམས་སལོ་དང་མཐུན་ཞིང་བདོ་མི་
རང་ཉདི་ཀི་སྐད་ཡིག་ནང་གཉན་ནད་རེག་
དགུ་དང་འབལེ་བའི་དམིགས་བསལ་འགུལ་
རིས་གླགོ་བརྙན་གི་ཤེས་ཡོན་གོ་རགོས་ཀི་
རྒྱྱུ ་ཆ་ཞིག་ཐནོ་སྤལེ་བ་ཆེད་འདི་ག་དབུས་
བདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་
སླབོ་སནོ་སིྒག་འཛུགས་དང་ལྷན་ད་ུགཞུང་
འབལེ་རང་བཞིན་གི་མཉམ་ལས་ཀི་འབལེ་
ལམ་ཞིག་གཏདོ་ཡོད། ངསོ་ནས་ལོ་མང་
ཞིག་གི་སྔནོ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པའི་རྒྱྱུ ་ཆ་དང་ས་ེ
འཁདི་ཀི་ནསུ་པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་ལ། ངསོ་ནས་སྤ་ོསེམས་ཆེན་པའོ་ིསྒ་ོ
ནས་སནྙ་སེང་ཞུ་རྒྱྱུར་གཉན་ནད་རེག་དགུ་
སླབོ་སནོ་གིས་གོ་རགོས་སྤལེ་བའི་འགུལ་
རིས་གླགོ་བརྙན་དམིགས་བསལ་ཅན་ད་ེནི་

བདོ་སྐད་ནང་རིན་མེད་ཐོག་སྐེ་བ་ོཀུན་ལ་
བག་ོའགམེས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་རེད། འཛམ་
གླིང་ས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཕན་ཐགོས་ངསེ་ཅན་ཞིག་
ཡོང་ངསེ་སུ་འགྱུར་བའི་གསར་གཏདོ་རང་
བཞིན་གི་བ་གཞག་དའེི་འཕལེ་རིམ་ནང་
གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་སླབོ་སནོ་ཚོགས་
ཆྱུང་དང་ད་ེམིན་གི་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་
བ་མང་དག་ཅིག་གིས་གལ་འགངས་ཅན་
གི་ལེགས་སྐེས་འབུལ་གནང་བར་འདི་ག་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་སནྨ་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་
བརན་ར་ོར་ེལགས་དང་ཕུར་བུ་ཀྲ་ིརྣམ་རྒྱལ་
ལགས་གཉསི་ནས་འགུལ་རིས་གླགོ་བརྙན་
གི་བཟ་ོབསུྐན་ཐད་དསུ་ཚོད་དང་སྒ་འཇུག་
མཉམ་ལས་སོགས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
འདགེས་གནང་བར་ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༢ པ་ཧལི་
པའོི་ནང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གི་ཕགོས་
མཐའ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་དང་སླབོ་གྲྭ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་སུད་
ཚོང་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཡོངས་ལ་དམིགས་ཏ་ེ
གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་ནད་གཞིའ་ིག་ོརགོས་
སླབོ་གསོ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ལས་འགུལ་ཆེད་འབད་
འབུངས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ལའྟ་ིཆར་ལནྷ་ཁང་
འདི་ནས་གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་ལས་གཞི་
བརྒྱྱུ ད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་འཐབོ་བཞིན་པ་
ནད་པ་གངས་ ༣༠ ལགྷ་ཙམ་དང་། ད་ེ
བཞིན་གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་ནད་གཞི་ཕགོ་
པའ་ིནད་པ་དབེ་སྐལེ་བས་པ་གངས་ ༦༠ 
ཙམ་ཆགས་ཡོད/ ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གཉན་
ནད་རེག་དགུ་གིས་ཟིན་པའི་ནད་པ་གང་
མང་མདནུ་ད་ུཐནོ་ཐུབ་ཐབས་དང་། ཁངོ་
ཚོ་ཡུན་རིང་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་
ཞུ་རྒྱྱུར་སྐལུ་མ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ང ་ ཚོ འི ་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་མ་འངོས་པ་ན་ིང་ཚོ་ཚང་མའི་
སངེ་ད་ུགནས་ཡོད་པས། མཉམ་རབུ་བས་
ཚེ་ང་ཚོས་གཉན་ནད་རེག་དགུ་དང། ལུས་
ཟུངས་ཟད་པའི་གཉན་ནད་ཀི་ནད་གཞི་ཁྱབ་
འཕལེ་འག་ོརྒྱྱུ ་འགོག་ཐུབ་ངསེ་ཡིན་བཅས། 
འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ལ།།

ཉ་ིཧངོ་ད་ུབདོ་ཀི་གསོ་རིག་དང་རིྩས་རིག་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༡ ནས་ ༣༠ བར་ཉནི་གངས་བཅྱུ་
རིང་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་༼བདོ་ཀི་
གསོ་རིག་དང་རིྩས་རིག ལུས་སེམས་བད་ེ 
ཐང་།༽ ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ལས་
རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་པ་ད ེརེ་ར་
ས་དབུས་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སྨན་པ་བསན་
འཛིན་ཆོས་དབིངས་ལགས་དང་སྐར་རིྩས་
པ་བསན་འཛིན་དབངས་སིྐད་ལགས་རྣམ་
གཉིས་མགོན་འབོད་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།   ད་ེཡང་ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཀི་

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་ལས་རིམ་ད་ེ
ལརྟ་ག་ོསིྒག་གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི ཉ་ིཧངོ་
བ་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་གསོ་
རིག་དང་རིྩས་རིག་ཉམས་ལེན་བདེ་སངས་
སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཆེད་ཡིན་འདགུ སབྐས་
ད ེར་སྨན་པ་བསན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་
ལགས་ཀིས ་བ ོད ་ ཀི ་གསོ ་བ ་ རིག ་པའི ་
བརྒྱྱུ ད་ལུས་སེམས་བད་ེཐང་བྱུང་སངས་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། ཁངོ་
གིས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་བྱུང་རིམ་
དང་། ནང་ཆོས་དང་འབལེ་བ་ཇི་ལརྟ་

ཡོད་ཚྱུལ། བདོ་སནྨ་གི་ཕན་ཡོན་བཅས་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནད་གཞི་
ཐམས་ཅད་རུླང་དང་། མཁསི་པ། བ་ེ
ཀན་བཅས་དབེ་བ་གསུམ་ད་ུཕེ་ཡོད་པ་ད 
ང་། ནད་གཞི་ད་ེདག་འདདོ་ཆགས་དང་། ཞ་ེ
སངྡ་། གཏ་ིམུག་གསུམ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་འགེལ་བརོད་གནང་བ་དང་
ཆབས་ཅིག གཟུགས་ཁམས་བད་ེཐང་ཆེད་
ཟས་སྤོད་དང་འབྱུང་བ་བཞི་ཁོད་སྙམོས་
དགོས་རྒྱྱུ ་གལཆེན་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་སརྐ་རིྩས་པ་བསན་

འཛིན་དབངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་
རིྩས་རིག་དང་གསོ་རིག་དབར་གི་འབལེ་བ་ 
དང་། སརྐ་རིྩས་ནང་ས་ཆྱུ་མེ་རུླང་བཅས་
འབྱུང་བ་བཞིའི་གལ་གནད། བདོ་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པའི་སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཡོང་བར་
བདོ་ཀི་སྐར་རིྩས་སྐརོ་གོ་རགོས་དགོས་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ ོ་ཡིན་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།   
སབྐས་དརེ་མི་ཚོགས་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཐགོ་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོགནང་འདགུ བདོ་ཀི་
གསོ་རིག་དང་རིྩས་རིག་གོ་རགོས་ཀི་ལས་

རིམ་འདི་བརྒྱྱུ ད་མི་མང་པའོི་གཟུགས་པ་ོ
དང་སེམས་ཁམས་བད་ེཐང་ཡོང་རྒྱྱུར་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6

གསང་ཆེན་སགྔས་ཀི་རྩདོ་པའ་ིཆོས་ཐགོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་ད་ུམཇུག་བསྡམོས་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་ཕབེས་
པར་དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི ་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་འབལེ་གསང་ཆེན་
སྔགས་ཀི་རྩོད་པའི་ཆོས་ཐགོ་ཆེན་མོ་ཕི་ལོ་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡  ཚེས་ ༡༥  ནས་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཉནི་གངས་ ༡༣  རིང་ཚོགས་
ཡོད་པ་དང་།  ཕི་ཚེས་ ༢༧  ཉནི་མཇུག་
བསྡམོས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བར་སྐུ ་མགནོ་
གཙོ་བ ོར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི ་རྒྱལ་
ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁི་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་།   ཞྭ་སེར་བསན་པའ་ིསགོ་
ཤིང་བང་རྩེ་ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེེ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྒྱྱུ ད་གྲྭ་སདོ་སྨད་
གཉསི་ཀི་མཁན་ལས་ཟུར་དང་། སེར་བསེ་
གྲྭ་ཚང་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིམཁན་
རིན་པ་ོཆེ།  ག་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 
ཚོགས་བཅར་བ་རྒྱྱུ ད་གྲྭ་སདོ་སྨད་གཉིས་

དང་།  སད་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཁག་ནས་དག་ེ
བཤེས་ཐནོ་ཟིན་གསང་ཆེན་རིག་པ་འཛིན་
པའ་ིདནོ་གཉརེ་བ་དང་།  རྒྱྱུད་གྲྭ་འགམི་
བཞིན་པའི་དགེ་བཤེས་མད་ོསྔགས་རབ་
འབམས་སྨྲ་བ་བཅས་དགེ་འདནུ་པ་སུམ་
བརྒྱ་བརྒལ་བ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེ
ཡང་ཕི་ཟླ་ ༡༡  ཚེས་ ༢༤  ཉནི་དག་ེ
ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་
རསེ་དནཚོགས་ཆྱུང་གིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་བཞིན།  དཔལ་ལནྡ་བཀའ་བླནོ་
ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོམཁས་དབང་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་
བ་ཡོངས་ལ་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉནི་འཇང་
དགུན་ཆོས་དང་གཅིག་མཚྱུངས་སྔགས་ཀི་
མཚན་ཕུད་དམ་བཅའ་ཡང་ཚྱུགས་ཤིང་།  
དག་ེལནྡ་བསན་བདག་རྣམ་པ་དང་། མཁན་
ལས་ཟུར་རྣམ་པ་ཚོགས་མགོན་ད་ུགདན་

ཞུས་ཕབེས་ཡོད།  ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ དང་ཕདེ་ཀའ་ིཐགོ་ག་
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་དགའ་ལནྡ་ཁི་རིན་པ་ོ
ཆེ་དང་།  བང་རྩ་ེཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་རྣམ་
གཉསི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུསྤསོ་སསེ་གདན་ཞུས་
ཀིས་ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་ཚང་མས་༸རྒྱལ་
བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
རནེ་གསུམ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ།ེ 
བཞུགས་གལ་ད་ུའཁོད་མཚམས་ག་སིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་སྔགས་རམས་ཉ་ི
མ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཛད་རིམ་སྒགོས་
སྦང་དང་འབལེ། སྐ་ུམགནོ་དང་ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ལ་གསོལ་ཇ་འདེགས་
འབུལ་ཞུས་རསེ་རིམ་བཞིན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་
པའོི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་ཚེ་བརན་
མཆོག་དང་སེར་བསེ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོ
བཟང་བད་ེལེགས་མཆོག རྒྱྱུད་སདོ་མཁན་
ཟུར་ལྲྭ་བ་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་ཆོས་བཟང་
མཆོག རྒྱྱུད་སདྨ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་

ཕན་བད་ེམཆོག སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབང་རྩ་ེ
ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཅས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་བསནུ། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་

བ་ོདགའ་ལྡན་ཁི་ཆེན་ར་ོརེ་འཆང་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སྐུ་མདནུ་སྐུ་གོང་མས་ཐུགས་
བསྐདེ་སྨནོ་ལམ་ལརྟ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བསམ་བཞིན་བདག་
ཅག་གི་མགནོ་ད་ུཕབེས་ཏ།ེ  བཀའ་དནི་
ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།  མགནོ་པ་ོགང་

ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
གཙོ་བ་ོཁངོ་གི་གསུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་
གནང་དགསོ་པ་དང་། ཁངོ་གིས་རང་བཙན་

རྩདོ་ཀི་མེད་། ཆོས་རིག་རང་སྐངོ་གི་གནས་
བབ་དང་རང་དབང་དགོས་སྐརོ ་བཀའ་
གནང་བཞིན་པར་ཤར་བསྐདོ་བདེ་གལ་ཆེ་
སྐརོ་སོགས་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་རྒྱས་
གནང་ཡོད།།

བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ 
ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ བར་ཕ་རན་སིའ་ི
རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའི་ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྡགོ་གི་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་
པ་དང་བསནུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སྐུ་ཚབ་ཕི་དལི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་འཛམ་ལ་ྷལགས་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གིས་ས་ེཁིད་

འགོ འཛམ་གླངི་གི་ས་ེགསུམ་པ། ཞསེ་པའ་ི
ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ཞིག་བཙྱུགས་ནས་པ་ེ
རི་སི་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་བདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་ད་ེགོ་ལའི་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་ལ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་
ཆགས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་
ས།ེ ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གླངེ་སླངོ་གནང་རྒྱྱུའ་ི
གསོ་གཞིའི་ཁོངས་སུ་ཚྱུད་ཐབས་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་
འདགུ ད་ེཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་སིད་སྐོང་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཀིས་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་

དང་བ ོད་ཀི ་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན། ཕི་དལི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ་
བཅས་ཀིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུད། པ་ེརི་སིར་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁོར་ཡུག་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བདོ་ཀི་ཁོར་
ཡུག་ད་ེགལ་གནད་ཆེ་ཤོས་གས་ངསོ་འཛིན་
གནང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ་ཞིག་
ཀང་སྤལེ་བ་དང་སྦྲགས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་

ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་སྩལ་བའི་
བརྙན་འཕྲནི་ཞིག་ཀང་བསན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཕི་དིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པས་རྒྱལ་ཚོགས་ 
དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ི
སིྤ་ཚོགས་བཅས་ལ་དནོ་ཚན་ ༡༠ འཁདོ་
པའི་འབདོ་སྐུལ་གི་ཞུ་ཡིག་ཞིག་ཀང་ཕུལ་བ་
དང་ལནྷ། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་གཤིས་
ད་ེགོ་ལ་སིྤའི་གནམ་གཤིས་སུང་སྐབོ་ཆེད་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཇི་ཙམ་ཆགས་ཡོད་
པའི་དཔང་རགས་ཁུངས་སྐེལ་གི་ཡིག་ཆ་
ཞིག་ཀང་ཕུལ་ཡོད། ཐངེས་འདརི་འཛམ་
གླངི་གི་ས་ེགསུམ་པ། ཞསེ་པའ་ིལས་འགུལ་
ཚོགས་པའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་ཕི་དལི་ཁོར་
ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གིས་བདོ་རྒྱའི་
གནད་དནོ་ད་ེཆབ་སིད་རྐང་པའི་གནད་དནོ་

ཞིག་མིན་པར་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་
སངས་དེ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པ ོ་ཆགས་ཡོད་
སབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དང་ལྷན་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བེད་
དགོས་པ་གལ་ཆེར་བརིྩ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས། གཞན་ཡང་བདོ་མི་ལས་འགུལ་
བ་ཚོས་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའ་ིནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་འཇིགས་སྐལུ་དག་
སྤདོ་པས་མེ་མདའ་དང་འབར་རས་སོགས་
གཡུག་ནས་མི་གངས་ ༡༣༠ རྐནེ་ལམ་ད་ུ
བཏང་བ་དང་ད་ེལས་མང་བར་རྨས་སྐོན་
གཏངོ་སའི་ས་གནས་དརེ་ཆེད་མངགས་
ཕེབས་ནས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་དང་
སྦྲགས། གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་པ་མ་
ཟད། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་མི་མང་
གོམ་བགདོ་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ སིྤར་ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེ
རི་སིའི་ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་
གི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒའོི ་
ཐོག་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་
མཆོག་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་
ཕིན་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ 
༡༥༠ ཙམ་གི་དབུ་ཁདི་རྣམས་ལནྷ་བཞུགས་
གནང་ཡོད།
 གཞན་ཡང་འཛམ་གླིང་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྡགོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་ (COP21) 
སྐབས་ཆེད་ཕབེས་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་
པས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དནོ་ངེས་
པར་ད་ུགླངེ་རོགས། ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་
རྒྱྱུ འི ་ལས་འཆར་གི་ཁོངས་སུ་བ ོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་

ཁོངས་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གིས་ཕ་
རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའ་ིནང་། འཛམ་
གླིང་དབུ་ཁིད་རྣམས་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བདོ་མཐ་ོསྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སུང་
སྐབོ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མི་འབགོ་པ་
རྣམས་ལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་རིང་ནས་རྩ་ཐང་ཐགོ་
མི་ཚེ་བསྐལ་ཏ་ེརང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་
གགོས་འདསི་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ོཡོད་པ་མ་
ཟད། འབགོ་པའ་ིརྩ་ཐང་གི་འཚོ་བའ་ིགམོས་
སལོ་དསེ་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་
ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་སབས། འབགོ་པའ་ི
ཉམས་མངོ་དང་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་ལ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་
ཆེ་བཏནོ་འདགུ གཏམ་བཤད་སྤལེ་ཡུལ་ད་ེ
ནལེ་སན་མན་ཌེ་ལ་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ 
Nelson Mandela hall ཞསེ་པའ་ིནང་ཡིན་
པ་དང་། བརདོ་གཞི་གཙོ་བ།ོ གདདོ་མའ་ི
མི་རིགས་ཀིས་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་
ལྡགོ་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱྱུའ་ིའཆར་སང་། The 
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with Climate Change ཞསེ་པ་ཡིན་ཞིང་།
 སྐབས་ད ེར་ཁོར་ཡུག་ཉམས་
ཞིབ་པ་སོགས་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་སབྐས་
དརེ་འཛམ་ལྷ་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཀིས་གཏམ་བཤད་ཀི་ཐགོ་མར་འཛམ་གླིང་
ཡངས་ཐགོ་ཏུ་གགས་པའི་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ད་ེ
ག་ོལ་སིྤའི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་ཐགོ་གལ་
གནད་ཆེ་ཚྱུལ་དང་། ལགྷ་པར་འཁྱགས་
རོམ་དང་འཐུང་ཆྱུའི་ཆྱུ་མཛོད་ཆེ་ཤོས་ཡོད་
སའི་མཐ་ོསྒང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། 
ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆེ་ཁག་གི་ཆྱུ་སྒ་ོཡང་བདོ་
མཐ་ོསངྒ་ད་ེཡིན་པ་དང་། འཛམ་གླངི་ལྷ་ོ
བང་གི་ས་ེགཉསི་ཕུད་པའི་འཁྱགས་རོམ་ཆེ་
ཤོས་ཡོད་ས་ད་ེབདོ་ཡིན་སབས་ཁོར་ཡུག་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་བདོ་ལ་འཛམ་གླིང་གི་
ས་ེགསུམ་པ་ཞསེ་འབདོ་བཞིན་ཡོད། འནོ་
ཀང་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བས་
པར་བརནེ་བདོ་ཀི་སདོ་གཅྱུད་གཉསི་ཀར་
སངོ་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་ཚྱུལ་དང་། ད་ཆ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་འགོ་བདོ་མི་འབགོ་
པ་རྣམས་རྩ་ཐང་ནས་བཙན་དབང་འགོ་སིྤ་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་གངོ་ཚོ་གསར་པ་ཟརེ་
བའི་གཏན་འཇག་གངོ་ཚོའི་ནང་གནས་སྤ་ོ
བས་བཅྱུག་པ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་
གནང་འདགུ །


