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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། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭའ་ིརྒན་བདག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པས་གོ་
སིྒག་འགོ་གཏན་ཉིན་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒན་
བདག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁིད་གནང་ཕགོས་ཀི་
ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་བཞི་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཐུག་འཕད་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་སབྐས། ཐགོ་མར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ཀིས་བདོ་ཕི་ནང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
དང་། སདི་སྐངོ་གི་སླབོ་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ི
གནད་དནོ། འཆར་གཞི་དང་འཐབ་བྱུས། ད་ེ
བཞིན་བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་བཅས་ཀི་ད་ིབར་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལན་འདབེས་གནང་
དནོ། ངས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅྱུ་ཞསེ་བཤད་པ་འད་ི
ན།ི བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་
སུ་གཙོ་བ་ོབདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལ་རག་ལུས་ཡོད། 

ནམ་ཞིག་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ངསེ་
ཡིན། ཡིན་ནའང་ཇི་སདི་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་མ་གསལ་གི་བར་བཙན་བོལ་སིྒག་
འཛུགས་འད་ིས་བརྟན་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། རྒྱལ་
སིྤའ་ིསངེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འཚོལ་དགསོ་པ་

ཡིན། མི་འབརོ་དང་སབོས་ཤུགས་སོགས་
གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་
གཏད་མི་ནསུ་ཀང་། ང་ཚོར་ཡོད་པའ་ི

ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གཅིག་ཏུ་གནས་རྒྱྱུ ་
ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། དརེ་བརྟནེ་ལ་ྔ
དང་ལྔ་བཅྱུ་ཞེས་པ་དའེི་རིང་ཕོགས་གང་
ནས་འབད་བརྩནོ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་དང་། 
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཡོང་བར་གནད་དནོ་ཆེན་

པ་ོབཞི་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་ན།ི དང་པ།ོ 
གཙོ་ཆེ་ཤོས་དནོ་གི་བདག་པ་ོགཞིས་ལུས་
རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་སེམས་ཤུགས་དང་

སྙངི་སབོས་ལ་རག་ལུས་པ་ད་ེགཙོ་བ་ོཡིན། 
གཉིས་པ་རྒྱ་ཕོགས་ནས་བདོ་ནང་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་ནསུ་
པ་ཞིག་ཡོང་དགསོ་པར་བརྟནེ། རྒྱ་གཞུང་
དང་རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་བསམ་བླ་ོགཏོང་
ཕགོས་དང་། གསུམ་པ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ནས་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་ད་ོསྣང་། བཞི་པ་རྒྱ་གར་དང་
རྒྱ་གར་གཞུང་།  ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་སྐརོ་
ནསུ་པ་ཐནོ་པ་དང་། རོགས་སྐརོ་ཐབོ་ཆེད་
བདོ་མིའི་མགིན་ཚབ་པ་ད་ེབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད། ཅསེ་དང་། 
དེ་བཞིན་སླབོ ་ཕུག་རྣམས་ལ་སྒརེ ་གི ་མི ་
ཚེའི་ནང་དཀའ་ལས་རྒྱག་སངས་དང་ཤེས་
ཡོན་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་ཕོགས་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་རིང་མིན་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ནས་
དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཉིན་གངས་ལྔའི་རིང་ཉི་ཧངོ་
ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུའི་མཛད་འཆར་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་འདགུ ད་ེཡང་ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་སྔནོ་
ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་བཞིན་བཀའ་བཞསེ་
བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ཟླ་བ་རསེ་མའ་ིཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་ཉ་ིཧངོ་
གི་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕི་ཚེས་ ༡༠ ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཉནི་
བཞིའ་ིརིང་ཁུལ་དའེ་ི Osaka གངོ་ཁརེ་ད་ུ
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི International Con-
vention Center ཞསེ་པ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་
ཁང་ཆེན་མོར་ཉི་ཧངོ་པས་གཙོས་ཐེ་ཝན་དང་།  
སོག་པ།ོ སིང་པུར། ཀ་ོརི་ཡ་བཅས་ཀི་དད་ལནྡ་
ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལསྷ་མཛད་
པའི་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའི་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དནི་
བསྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་གསུང་ཆོས་ཀི་ཉནི་
མཐའ་མར་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རསེ་སྣང་
མཛད་རྒྱྱུའ་ིཆོས་འབལེ་ཡོད་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་བསན་འགའོ་ིཕན་བདའེ་ིསདླ་དགུང་གངས་ ༡༡༣ བར་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་
མཛད་རྒྱྱུའ་ིབཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་
འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་
ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་བང་རྩེ་ཆོས་རསེ་
གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་གཟིམ་
ཆྱུང་དུ་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། 

སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
བསན་འགའོི་ཕན་བདའེི་སླད་དགུང་གངས་ 
༡༡༣ བར་སྐ་ུཚེ་མི་འཇིག་ར་ོརའེ་ིཁམས་
སུ་བརྟན་གནང་མཛད་རྒྱྱུ འི་སྐལ་བཟང་གི་
ཞལ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་
ཚེས ༡༦ ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་སྐ་ུབཅར་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་
གི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུཤར་རྩ་ེམཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་བང་ཆྱུབ་ཆོས་ལྡན་མཆོག་གིས་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་དནོ།  ཁ་
སང་ང་ཚོ་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའ་ིབསན་བདག་བ་ླ

ཆེན་སྐབས་ར་ེདགའ་ལནྡ་ཁི་པ་མཆོག་དང་། 
བང་རྩ་ེཆོས་རསེ་དབུས་རྒྱལ་སིྤའི་དགེ་ལནྡ་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་གཟིམ་ཆྱུང་ད་ུམཇལ་བཅར་ཞུ་
སབྐས།  ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་
བཀའ་སླབོ་འད་ིལརྟ་སྩལ་སོང་།  ད་ེརིང་ང་

ཚོ་དམ་གཙང་ཤ་སག་ཅིག་འདིར་འཛོམས་
ནས་ངསོ་ལ་རེ་འདནུ་གནང་བ་རེད། ཡིན་
དང་ཡིན། ཁདེ་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོབད་ེཔའོ་ིཐགོ་
ནས་བཞུགས་ཨང་། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བ་མ་ཟད། ས་ྔམོ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
གཟམི་ལམ་ནང་དའུང་དགུང་གངས་ ༡༡༣ 
བར་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་མཛད་རྒྱྱུའི་རྟནེ་འབལེ་
ཡང་ནས་ཡང་ད་ུརིས་གནང་མཛད་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།  འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅྱུ་
གངས་བར་མཛད་འཕིན་མུ་མཐུད་བསྐང་
རྒྱྱུ འི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 

དུས ་ ཚོད ་ད ེའི ་ རིང ་ ཆོས ་ ལུགས ་ ཆོས ་
བརྒྱྱུ ད་དང་བཅས་པའི་དབུ་ཁིད་ཚོ་ཡིན་
ནའང་རེད། བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་གི་
དབུ་ཁདི་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་
འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་གནང་ནས་ང་ཚོས་
སྐབས་བབ་ལས་དནོ་ཚགས་ཚྱུད་པ་ོདང་། 
ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བ་ཞིག་བདེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད། 
ཐངེས་འདརི་རྒྱལ་སིྤའི་དག་ེལནྡ་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་
གསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་གསུམ་བཞག་ནས་གཟམི་
ཆྱུང་ད་ུམཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།
གསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་གསུམ་ན།ི
༡༽༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ལ་ྷདགངོས་འཁུག་པ་
དང། ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ། ཐུགས་ཕམ་
བྱུང་བ་ད་ེདག་སེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ལ་ང་
ཚོ་རི་བ་ོདགེ་ལནྡ་པའི་ཕགོས་ནས་སྒ་ོགསུམ་
ཐགོ་ནས་ནསུ་པ་ཡོད་ཚད་བཏནོ་ནས་བཀའ་
གསུང་ཅི་སུྒབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ༢༽ང་ཚོ་བདོ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཆོས་
བརྒྱྱུ ད་ལྔ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རགོ་རྩ་ཆིག་
སིྒལ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་
བ་དང་། བར་ལམ་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་
རྐེན་གིས་ཉམས་རུྒད་བྱུང་ཡོད་པའི་དགོས་

ཟནོ་ཡོང་གི་འདགུ་པས། ༸གངོ་ས་མཆོག་
ཀང་ད་ེལ་ཐུགས་འཚབ་མཛད་བཞིན་ཡོད་
པ་སེམས་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་
རི་བ་ོདགེ་ལྡན་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་སིྤ་ཡོངས་
ནས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་གཞན་གི་དབུ་ཁིད་ཚོར་
བདོ་མི་ཚང་མ་ལ་མཐུན་སིྒལ་རགོ་རྩ་ཆིག་
སིྒལ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གི་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུསྩལ་
རྒྱྱུའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ། ༣༽བཀའ་སིྤ་
གཉསི་ནས་བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་བདོ་
མི་ཡོངས་རོགས་མཐུན་ལམ་རགོ་རྩ་ཆིག་
སིྒལ་གོང་བུའི་སབོས་ཤུགས་ལ་ད་ོཕགོ་ཅྱུང་
ཟད་ཙམ་ཡང་མི་འབྱུང་ཆེད་འབད་པ་ལྷདོ་
མེད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་དང་། ལགྷ་པར་
ད་ལམ་བཀའ་ཁ་ིཟུར་པ་རྣམ་པ་དང་། སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་ཟུར་རྣམ་པ། བཀའ་ཟུར་རྣམ་
པ་བཅས་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་བཀའ་
སིྤ་ལནྷ་རྒྱས་སར་ཆེད་བཅར་གིས་ཛ་དག་གི་
གནད་དནོ་རེ་སྐལུ་དནོ་ཚན་ལ་ྔསནྙ་སེང་ཞུས་
པ་རྣམས་གང་མགགོས་ཕག་ལེན་གནང་རྒྱྱུ ་
ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་མཐངོ་ནས། བཀའ་སིྤ་
ལནྷ་རྒྱས་ནས་དནོ་ཚན་ད་ེདག་ཅི་ནས་ཀང་
ཕག་ལེན་ད་ུའཁེལ་བ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
རེ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བཅས་གསོ་ཆོད་དནོ་
ཚན་གསུམ་བཞག་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ རེས་
གཟའ་ཉ་ིམའི་སྔ་དརོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀེ་ར་ལ་
མངའ་སྡའེ་ིཀལོ་ལམ་གངོ་ཁརེ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་
པའ་ིཔུ་ཊིང་གལ་ལ་ྷམོ་ཁང་ལ་མེ་སྐནོ་ཤོར་རསེ་མི་
གངས་མང་པའོ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་བ་མ་ཟད།  གནས་
མཇལ་བ་མང་པ་ོཞིག་ལ་རས་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་
པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཨོ་མེན་ཅན་ཌི་ Shri Oom-
men Chandy མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་
འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། གདོ་ཆག་
འདའི་ིའགོ་རྐནེ་འདས་ཕིན་པ་རྣམས་ཀི་ཤུལ་ལུས་
ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་
རས་སྐནོ་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་ཀིས་སེམས་གསོ་མཚོན་སདླ་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐབེས་རྩ་བརྒྱྱུ ད་ངལ་སེལ་རོགས་
སྐབོ་ཆེད་ཞལ་འདབེས་ཕན་བུ་ཞིག་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ག་ོལའ་ིགཅསེ་ནརོ་གི་
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ནས་ 
༡༥ བར་ཨིན་ཡུལ་གི་ཨོག་སོ་ཕ་ོཌི་ Oxford 
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་ཡན་ལག་ཚན་པ་སི་ཀོལ་ 
Skoll ཞསེ་པའ་ིཐབེས་རྩ་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་
འགོ རྒྱལ་ཁབ་ ༦༠ ཙམ་ནས་ཕུལ་བྱུང་གི་མི་སྣ་
གངས་ ༡༠༠༠ འད་ུའཛོམས་ཐགོ སིྤ་ཚོགས་ཀི་
ཕན་བད་ེདང་འབལེ་བའི་ལས་རིགས་སྣ་མང་སྤལེ་
བ་བརྒྱྱུ ད་ཕགོས་ཡོངས་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་
སངས་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགོས་པའི་ཐབས་
ལམ་དང་འཆར་གཞི་སོགས་ཀི་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་
པ་ོགནང་བ་མ་ཟད། ལོ་ལརྟ་སིྤ་ཚོགས་ཕན་བདའེ་ི
སདླ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་བས་རསེ་འཇགོ་གནང་
མཁན་གི་གང་ཟག་ལ་ག་ོལའ་ིགཅསེ་ནརོ། ཞསེ་
པའ་ིཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ། 
འད་ིལོའ་ིག་ོལའ་ིགཅསེ་ནརོ་ Global Trea-
sure Award གི་གཟངེས་རྟགས་ད་ེ༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠2

སྔནོ་འགའོ་ིདག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་གི་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་
ཀི་དགངོས་དནོ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༣༡ བར་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་དུག་
རིང་སྔནོ་འགའོི་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་ཞིག་དྷ་
ས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་ད་ུག་ོསིྒག་
ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ། འསོ་སྦངོ་ནང་
ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་མཐ་ོསླབོ་ཁག་
ནས་ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་(B.A B.Com B.Sc)དང་། ཡང་
ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངསོ་འཛིན་
ཡོད་པའི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་སོགས་
ནས་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་རབ་འབམས་
པ་ནང་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་

པའ་ིམི་གངས་ ༢༥ ལ་ག་ོསབྐས་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ཡང་། མཐའ་མའ་ིའདམེས་སུྒག་ངག་
རྒྱྱུགས་དང་འབ་ིརྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་གནང་
རྒྱྱུ ་དང་། འསོ་སྦངོ་ཐནོ་མཚམས་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ལག་བསར་གནང་ཡུལ་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ནང་ལས་བགསོ་བྱུང་ཚེ། ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དནོ་བཞིན་གཞི་རིམ་
འགོ་མ་དང་བར་མའི་དགེ་རྒན་གི་ཕགོས་
ཐོབ་དང་གཅིག་མཚྱུངས་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
ན། དག་ེརྒན་གི་ལས་སྒརོ་ཞུགས་རྒྱྱུའ་ིད་ོ
དབིངས་དང་འདནུ་པ་ཆེ་བའི་དནོ་གཉརེ་
ཅན་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༤ འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐོག་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་སྙན་
འབུལ་དགསོ་ཤིང་། དསུ་བཀག་རསེ་སུ་

འབརོ་བའི་སྙན་ཞུ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་
རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ད་ེདནོ་དགོངས་
འཇགས་ཞུ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽ ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་
(B.A B.Com B.Sc.)དང་། ད་ེདང་ཚད་
མཉམ་པའི ་ ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་དང་
ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པའ་ི
ཨང་ཤོག་གི་ང་ོབཤུས། ༢༽ འ ཛི ན ་
རིམ་བཅྱུ་པ་དང་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ལག་འཁརེ་
དང་ཨང་ཤོག་གི་ང་ོབཤུས། (འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་བར་བདོ་ཡིག་སླབོ་གཉརེ་གནང་
བ་ཞིག་དགསོ།) ༣༽ བདོ་རྒྱའ་ིསནྨ་པ་ཚད་
ལྡན་ཞིག་གིས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ། ༤༽ ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་
མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས། ༥༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ བར་རང་ལོ་ ༢༧ ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ༦༽ འབལེ་བ་ཞུ་
བདའེི་སླད་ད་ོབདག་སྙན་འབུལ་བའི་གླགོ་
འཕནི་ཁ་བང་དང་། ཁ་པར་ཨང་འཚང་
སནྙ་ནང་ད་ུཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།
གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་
ང་ོབཤུས་སངེ་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འགན་འཛིན་ལས་བེད་ཟུང་དུང་ཡན་
ནམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན། ཡང་ན། བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྭ་གང་རུང་གི་སླབོ་སིྤ་བཅས་སུ་
རངུ་ནས་ང་ོབཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ང་ོའད་ཚད་

འཕརེ་ཡིན་པའི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་
ངསེ་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ལ།།
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སུྤལ་སྐ་ུསངྤ་རི་སྣ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་བཏང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་སུྤལ་སྐུ་སྤང་རི་སྣ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་
ནག་གི་བཙོན་འགོ་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་
ཡོད་ཀང་། ད་ལ་ྟཁངོ་ཇི་ལརྟ་གླདོ་བཀལོ་
བཏང་མིན་དང་སྐ་ུགཟུགས་ཀི་གནས་སངས་
ཇི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་གི་ཐ་ོ
རངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་

དམག་མིས་རིན་པ་ོཆེའ་ིགཟམི་
ཆྱུང ་མཐའ་སྐ ོར ་ཏ ེ་འཛིན ་
བཟུང་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
རིན་པ་ོཆེའི་གཟིམ་ཤག་ཀང་
སྔགོ་བཤེར་བས་ཡོད་འདུག 
དམག་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་
པསོ་དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་སངྤ་རི་
སྣ་དང་ཡར་སངེ་བཙྱུན་དགནོ་
གཉསི་ལ་དམ་བསྒགས་ཆེན་པ་ོ
བས་ཡོད། རིན་པ་ོཆེ་འཛིན་
བཟུང་བས་རསེ་ཟླ་བ་མང་པའོ་ི
རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་དཀར་
མཛེས་ཁུལ་དར་མད་ོའབིང་

རིམ་མི་དམངས་ཁམིས་ཁང་གིས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་ལོ་ ༨ དང་ཟླ་བ་ ༦ གི་བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་ད་ེརྒྱ་ནག་ཁནི་ཏུའུ་
མན་ཡཱང་བཙོན་ཁང་ད་ུབཙོན་འཇུག་བས་
ཡོད་པ་དང་། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཁམིས་
ཐག་གཅོད་སྐབས་ཁིམས་བཤེར་སོགས་ཀི་
ག་ོརིམ་གང་ཡང་བརྒྱྱུད་མེད་པ་མ་ཟད། ད་ེ

སྔནོ་ཁིམས་རྩོད་པ་གཉསི་གླས་ཡོད་པའང་
ཁམིས་རྲྭར་བཅར་བཅྱུག་མེད་པ་དང་། ནང་
མི་གཉནེ་འབལེ་ཚོས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་
ནག་ཉསེ་གང་བཙྱུགས་ཡོད་པའང་གསལ་པ་ོ
ཤེས་རྟགོས་བྱུང་མི་འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 
༨ པའ་ིནང་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ། རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་སངས་ཧ་
ཅང་སྐ་ོབ་ོཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་གི་ནང་
མི་དང་རསེ་འཇུག་སླབོ་རྒྱྱུན་ཚོས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་སྐུ་གཟུགས་སནྨ་བཅོས་ཆེད་གང་
མགགོས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་
སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གིས་རྒྱབ་རོགས་དང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་དགསོ་པའ་ི
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་སྤང་རི་སྣ་དང་ཡར་སངེ་བཙྱུན་དགོན་
གཉསི་ཀི་བཙྱུན་མ་ཚོར་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་
གཅསེ་ཀི་སླབོ་གསོ་སྤལེ་སབྐས་བཙྱུན་མ་ཚོས་
ང་ོརྒལོ་བས་པ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་
སྐནོ་བརདོ་གི་ཡིག་ཆའ་ིསངེ་མཚན་རྟགས་མ་
བཀདོ་པ། ད་ེབཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༤ ཉནི་སངྤ་རི་སྣ་དགནོ་པའ་ིབཙྱུན་
མ་ ༥༤ ཙམ་གིས་དཀར་མཛེས་རངོ་ཐགོ་

ཏུ་ཞི་བའི་ཁམོ་བསྐརོ་བས་པ་སོགས་ན་ིསངྤ་
རི་སྣ་རིན་པ་ོཆེའི་བྱུས་འགོད་ཡིན་པ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་གླ་ོབུར་སྙུང་གཞི་
བཞསེ་སབྐས། སངྤ་རི་སྣ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་དཀར་མཛེས་མི་མང་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་དང་ཞབས་རིམ་བསུྒབས་པ་སོགས་
ཆབ་སདི་ནག་ཉསེ་སུ་བརིྩས་ཡོད་འདགུ 
སུྤལ་སྐུ ་སྤང་རི་སྣ་རིན་པ་ོཆེའམ་ཕུར་བུ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢ ཉནི་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་

ཁུལ། དཀར་མཛེས་རངོ་། བ་ེརི་སྡ།ེ གསེར་
མཁར་ཡུལ་ཚོ། མཆིག་རིང་གངོ་ཡབ་ཚེ་
དབང་དར་རྒྱས་དང་། ཡུམ་དབངས་ཅན་
ལྷ་མོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁུངས་ཤིང་། 
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དཀར་མཛེས་སྤང་རི་སྣ་
བཙྱུན་དགོན་དང་ཡར་སངེ་བཙྱུན་དགོན་

གཉསི་ཀི་དགནོ་བདག་ཡིན་པ་དང་སངྤ་རི་སྣ་
སྒརེ་གི་རྒན་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཡང་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་
ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་འབུམ་ལ་བསན་ 
སངྒ་། མེའ།ོ ས་ཊོན། སནྦ་ད་ར། ཨོ་ཌི་ཤ། 
ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལི། ལ་ཁན་ཝ་ལ་ཁ་ེར་དང་། 
ལ་དྭགས་བང་ཐང་སུམ་མདོ་སྨན་ཁང་
བཅས་སུ་སྨན་ཞབས་རེའི་ས་མིག་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། སནྨ་
ཞབས་ BSc Nursing  ཐནོ་པའ་ིལག་
འཁརེ་ཐགོ་ཟླ་དུག་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ་དང་ 
GNM ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཐགོ་ལོ་གཅིག་

ཉམས་མངོ་ཡོད་པ། ༢། དང་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་ ༢༠༡༦ 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་འག་ོའཛིན་ནས་རྒྱྱུན་ད་ུབ་
སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ། ༦། ལས་
མངོ་ངསོ་སྦརོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་
སནྙ་ཞུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ 

ཕི་ད་ོཚོུད་ ༦ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐགོ་འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་
བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕནི་ 
Email ID, མྱུར་འཕནི་ Fax ད་ེབཞིན་
ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་སྙན་ནང་
ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་
ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་
ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་ཡན་
ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་ངསེ་པར་
འཁདོ་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་
ཁབ་གསལ་བསྒཌ་སུ། འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༠ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽  

Secretary,
Department of Health, 
CTA 
Gangchen Kyishong 
Dharamsala 176215 
Distt. Kangra 
H.P. 
Tel :(01892) 223408, 
Fax:(01892)222718   
E-mail; health@tibet.net/
menkhangsection@tibet.net

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

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

༄༅།།༸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།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ 3

ཀུའུ་ཝ་ེཇུན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ཀི་ཡོད་དམ།
                                           ་་་་་་་་ བདོ་དནོ་དབ་ེཞིབ་པ་དུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀསི།

༄༅།  །རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕགོས་
གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་རྒྱྱུ ན་ལས་བླནོ ་ཆེན་
གཞོན་པ་ཀུའུ་ཝེ་ཇུན་ལ་ཀུང་དབང་སིྒག་

ཁམིས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་(China 

Central Commission for Discipline In-

spection)གིས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།  ཞིབ་འཇུག་དགསོ་དནོ་ན་ིཀུའུ་ཝ་ེ
ཇུན་(གཤམ་ནས་ཀུའུ་ཞེས་བསྡུས་རྒྱྱུ །)གིས་
འདས་པའ་ིལོ་བཅྱུའ་ིནང་ “སུྤལ་སྐའུ་ི” 
གོ་མིང་བདེ་སྤད་ནས་ལྐགོ་ཟ་ཤུགས་ཆེན་
བས་པའ་ིརྐནེ་གིས་རེད། གནས་ཚྱུལ་ད་ེཔ་ེ
ཅིང་ད་ུཡོད་པའི་ང་ཚོའི་ཡོང་ཁུངས་བརྒྱྱུད་
ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་ཕི་རྒྱལ་
ད་ུཡོད་པའ་ིརྒྱ་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་
ལམ་སྦ་ོཝན་དྲྭ་རྒྱས་ (Bowen Press) ཟླ་
བ་སྔནོ་མའ་ིཚེས་ ༢༧ ཉནི་གནས་ཚྱུལ་
སྤལེ་ཡོད།
 སྦ་ོཝུན་དྲྭ་རྒྱ་རྟག་ཏུ་བལ་ྟམཁན་
ཞིག་ཡིན་ན། དྲྭ་རྒྱ་ད་ེན་ིཕི་མིས་ད་ེཙམ་མི་
ཤེས་པའི་ནང་ལོག་གི་གནས་ཚྱུལ་སྣ་ཚོགས་
སྤལེ ་མཁན་གི་དྲྭ ་རྒྱ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 
གནས་ཚྱུལ་ཡོང་ཁུངས་ཡང་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་
ནག་ནས་ཡིན་པ་ཧ་ལམ་ཤེས་ཐུབ།    
 སྦ་ོཝན་དྲྭ་རྒྱའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེ
ཐནོ་རསེ་ཀུའུ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ཀི་ཡོད་
དམ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་རྩམོ་ཞིག་
འབ་ིའདདོ་བྱུང་ཡང་།  གཅིག་ནས་སབྐས་
དརེ་ད་ེའབལེ་གི་གནས་ཚྱུལ་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོམེད་པ་དང་།  གཉསི་ནས་ཞིབ་འཇུག་
ཀང་བ་རྒྱྱུ ་མ་བྱུང་བར་བརྟནེ་རྩམོ་བསི་པའ་ི
དབང་ད་ུབཏང་ཡང་དནོ་སྙངི་ལྡན་པ་ཞིག་
ཡོང་གི་རེད་བསམ་མ་བྱུང་།  
 རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་དྲྭ ་རྒྱའི་
ཐོག་ཀུའུ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་བཞིན་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་མེད་སབས།  སྦ་ོཝན་དྲྭ་
རྒྱའི་ཐགོ་བཀོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབདནེ་
པ་མིན་པར་དཔྱད་པ་བདེ་མཁན་ཡོང་གི་
འདགུ  ཡིན་ན་ཡང་ང་རང་གི་བལ་ྟསངས་
ན།ི ཨི་ཁུང་མེད་ན་རུླང་ཡོང་མི་ཤེས་པའ་ི

དཔ་ེལརྟ།  སྦ་ོཝུན་དྲྭ་རྒྱའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེ
ཁུངས་ལུང་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་ལ་རེད་
བསམ་གི་མེད།

 ཞི་ཅིན་ཕངི་(གཤམ་ནས་ཞི་ཞསེ་
བསྡུས་རྒྱྱུ །)གིས་ཏང་སིད་དམག་གསུམ་གི་
དབང་ཆ་བཟུང་རསེ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་
གྱུར་ཁང་ལ་སྒྱུར་བཅོས་བདེ་སངས་དང་། 
ཀུའུ་ཡི་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་
རྒྱྱུ ན་ལས་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་
མེད་པ་བཟ་ོསངས།  རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའ་ི
བདོ་རིགས་མཁས་དབང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་
མཚོས་ཀུའུ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་སངས་སོགས་
ཉ་ེལམ་ལོ་ཤས་ནང་གི་གནས་ཚྱུལ་འགྱུར་
འགསོ་ལ་གཞིགས་ན།  ཀུའུ་ལ་ “སུྤལ་
སྐའུ་ི” ག་ོམིང་བདེ་སྤད་ནས་ལྐགོ་ཟ་ཤུགས་
ཆེ་བས་རྐེན་གིས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ཀི་ཡོད་
པ་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོཞིག་བདེ་མ་ཐུབ་ཀང་། 
ཀུའུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་ཡོད་པ་དང་། 
དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་གོང་རིམ་ནས་ཡོང་
གི་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད། རྒྱྱུ ་
མཚན་ན།ི  
 དང་པ།ོ ཀུའུ་ཡིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ 
ལོར་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་རྒྱྱུ ན་
ལས་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པའི་ལས་འགན་བངླས་
ཡོད་ན་ཡང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཞི་ཅིང་
ཕིང་རྒྱ་ནག་གི་མི་རབས་ལྔ་པའི་འགོ་ཁིད་
ད་ུགཏན་འཁལེ་བྱུང་ནས་ལོ་གཅིག་གི་རསེ་
ཏ།ེ  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཀུའུ་ཡི་འཐབ་
ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་རྒྱྱུ ན་ལས་བླནོ་
ཆེན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་མེད་པ་བཟསོ་པ་
ད་ེནི་ཀུའུ་ལ་ཞི་ཡིས་ད་ེཙམ་ཡིད་ཆེས་དང་
མཐངོ་མེད་པ་གསལ་སནོ་བས་ཡོད།  དངེ་
སང་ཀུའུ་ཡིས་རྒྱལ་ཡོངས་སིད་གསོ་ཁངོས་
མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་སྡ་ེཚན་གི་འགན་
འཛིན་གི་མིང་འཁུར་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། 
སྡ་ེཚན་ད་ེནི་རྒྱ་ནག་ནང་དབང་ཤུགས་དང་
ཆེ་མཐངོ་ཡོད་པའི་སྡ་ེཚན་ཞིག་མིན་པ་རྒྱ་
ནག་གི་གནད་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་
ཚང་མས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་ལ།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་མཁས་
པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀང་ཀུའུ་ཡི་བཤད་ཚད་
ཐམས་ཅད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བསམ་ཚྱུལ་

ཡིན་པར་བདོ་པ་ཚོས་ངོས་འཛིན་
བདེ་རྒྱྱུ ་མེད་པའི་འགལེ་བརདོ་བདེ་
མཁན་ཡང་ཡོང་གི་འདགུ 
གཉསི་པ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་
བ་ ༥ ནང་ཞི་ཡིས་འཐབ་ཕགོས་
གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ལས་དནོ་བདེ་
ཕོགས་སིྒག་གཞི ་ (རྒྱ་ནག་གིས་
སལོ་ཡིག་ཟརེ་བ།) ཞིག་གཏན་
འབབེས་བས་པ་དང་།  ལོ་དའེ་ི
ཟླ་བ་ ༧ པར་ཞི་ཅིན་ཕངི་གིས་
གཙོ་སྐོང་བས་པའི ་ ཀུང་དབང་
ཆབ་སིད་ཅྱུས་ཀི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་
འདའུ་ི (Politburo meeting) ཐགོ་
ཀུང་དབང་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་

གྱུར་ལས་དནོ་འག་ོཁདི་ཚོགས་ཆྱུང་ (The 
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Group) འཛུགས་རྒྱྱུའ་ིཐག་གཅདོ་བས་པ་
ན་ིའཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་ཁང་ལ་བཤག་
བཅསོ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞིག་བས་པ་དང་མཚྱུངས་
པས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་ལ་ན་
ཚ་(འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ཁནོ་
ཡོངས་ཀི་ལས་དནོ་བེད་སངས་མ་འགིག་
པ།)ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་བསན་ཡོད།  
 གསུམ་པ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
བ་ ༡༢ ནང་རྒྱ་ནག་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་
ཁང་གི་མི་རིགས་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་
ཁང་གི་བདོ་རིགས་མཁས་དབང་འཇམ་
དཔལ་རྒྱ་མཚོས་ “རྒྱ་རིགས་ཀང་ཐལ་
ལིང་ (Zhang Tielin) ཁ་ིའདནོ་” གི་དནོ་
རྐེན་ལས་འཕསོ་ཏ་ེཀུའུ་དགག་པ་བརྒྱབ་
པའ་ིནང་།    ཀུའུ་ཁདེ་ཀི་བདེ་སངས་
ད་ེནི་ཁ་བལ་ཆེན་པ་ོབཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་
གནདོ་འཚེ་དང་།  མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་
གཏརོ་བཤིག  རྒྱ་བདོ་མཐུན་སིྒལ་གཏརོ་
བཤིག  མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་གཏརོ་བཤིག  
ལྷངི་འཇགས་མཐུན་སིྒལ་གཏརོ་བཤིག་ཀང་
བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པས།  ད་ེན་ིལོ་རྒྱྱུས་ཀི་
ཉསེ་ཅན་པ་རེད། ཅསེ་བདོ་རིགས་མཁས་
དབང་ཞིག་གིས་ཚིག་བརདོ་ནན་པསོ་དགག་
པ་བརྒྱབ་ཡོད་ཀང་།  ཀུའུ་ཡི་ད་བར་ལན་
འདབེས་གང་ཡང་བས་མེད་པ་ད་ེནི་ལན་
འདབེས་མ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  བདེ་
མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།  བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།  མིག་སའྔ་ིརྒྱ་
ནག་གི་ཆབ་སིད་ཁརོ་ཡུག་ཁདོ་བདོ་རིགས་
མཁས་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་རིགས་ལས་བདེ་པ་
ཞིག་ལ་དགག་པ་ཚ་ནན་ད་ེལརྟ་བརྒྱབ་པ་ད་ེ
ཡང་གངོ་རིམ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་མེད་པར་ཡོང་
ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའང་ངསེ་པར་ད་ུ

ཤེས་དགསོ་པ་དང་།  གངོ་རིམ་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་དགསོ་དནོ་ཡང་གང་ཡིན་པ་ཤེས་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ།  
 ང་རང་གི་བལ་ྟསངས་ལ།  ཀུའུ་
ཡི ་༸གོང ་ས་མཆོག་ལ་གཞི ་ མེད ་སྐོན ་
འཛུགས་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེསྔནོ་མ་ལས་ཉུང་ད་ུམ་
བཏང་ཀ་མེད་ཆགས་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་
ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཁ་ོཔར་སངྒ་ནས་བྱུང་
བའ་ིདཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་ཀང་།  སབྐས་
རེ་ད་དངུ་ཡང་འད་མི་འད་བཤད་ཅིང་།  
ཁུངས་ལུང་མེད་པ་འབི་གི་ཡོད་པ་ད་ེགང་
ཡིན་ནམ་བསམས་ཏ།ེ  རྒྱ་ནག་གི་གནས་
ཚྱུལ་ལ་ཆ་རྒྱྱུས་ཆེ་ཞིང་མཐ་ོརིམ་འགོ་ཁིད་
དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་མཁས་པ་རེ་ཟུང་ལ་
འད་ིབསྡརུ་བདེ་སབྐས།  ད་ེན་ིཀུའུ་ཡིས་ཤི་
ཁའ་ིའཕག་འཚག་བརྒྱབ་པ་ཞིག་རེད། ཅསེ་
ཚིག་ཉུང་དནོ་བསྡུས་ཀི་འགལེ་བརདོ་བདེ་
མཁན་ཡོང་གི་འདགུ་པ་ན་ིག་ོརྒྱྱུ ་ཆེན་པ་ོཡོད་

པ་ཞིག་རེད།
 གོང་གི་གནད་དནོ་ད་ེདག་གུང་
སིྒག་ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན། ཀུའུ་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་
དང་།  ད་ེཡང་  “སུྤལ་སྐའུ་ི” ག་ོམིང་
བདེ་སྤད་ནས་ལྐགོ་ཟ་ཤུགས་ཆེ་བས་པའི་
རྐནེ་གིས་ཡིན་མིན་ཁ་ོབསོ་ཚིག་ཐག་གཅདོ་
དཀའ་ཡང་། ཀུའུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་
འཕད་ཡོད་པ་དང་།  ད་ེཡང་ཀུའུ་ཡི་ལས་
དནོ་བེད་སངས་ཀིས་རྐེན་པས་གོང་རིམ་
ནས་བྱུང་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པར་
ང་རང་སྒརེ་གིས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་
ཀུའུ་ཝ་ེཇུན་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་གར་སགེས་
ལས་ཡལ་འག་ོབའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་ཤར་མིན་
ཐད་མུ་མཐུད་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པ་ཞིག་
མཐངོ་གི་ཡོད།   །

འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱྱུས་
སནོ་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པས་གོ་
སིྒག་ཐགོ་ར་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུའཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་སླབོ་
ཐོན་ཟིན་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་མཐོ་སླབོ་
ཁག་ནང་སླབོ་འཇུག་ཇི་ལརྟ་བ་ཕགོས་ཐད་
རྒྱྱུས་སནོ་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པའི་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་སོང་།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་ངག་
དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་དང་། ཤེས་རིག་
མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
སྒལོ་དཀར་དབང་མོ་ལགས། འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ། ད་ེབཞིན་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
འད་མིན་ནས་ཕབེས་པའི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
གཉིས་སླབོ་ཐནོ་པའི་སླབོ་ཕུག་བཅས་ཁནོ་
གངས་ ༥༠ ལགྷ་ཙམ་ཚང་འཛོམས་
ཐོག་ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་གིས་ཕ ེབས་བསུ་དང་
འབེལ་རྒྱྱུ ས་སནོ ་གི ་དམིགས་ཡུལ་དང་
འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་

རེས་རྒྱྱུ ས་ས ོན ་འདི ་ཐེངས་བཅྱུ ་གཅིག་
པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། སིྤར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ལོ་གཅིག་ནང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
ནང་བདེ་སྒ་ོསྣ་མང་སྤལེ་བཞིན་ཡོད། བདེ་
སྒ་ོད་ེདག་གི་ནང་ནས་རྒྱྱུ ས་སནོ་འདི་གལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པར་བརྟནེ། ཕི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པའ་ི
ནང་རྒྱྱུ ས་སནོ་འགོ་འཛུགས་གུབ་པ་དང་། 
བདོ་སླབོ་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁངོས་
བང་ཤར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དགུ་ལ་བཅར་ནས་
ཉིན་གཅིག་རིང་རྒྱྱུ ས་སནོ་གནང་གུབ་པ་
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་རང་ཉདི་
ཕན་ཚྱུན་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་
ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་ཀིས་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས། གསུང་བཤད་གནང་བའ་ི
ནང་། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་
ཐགོ་མར་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་
ཟུར་ད་ུབཙྱུགས་པའི་དགོངས་བཞེད་དང་
དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་སྐརོ ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠4

༢༠༡༦ ལོའ་ིཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པ་དང་འབལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཉ་ེསྔནོ་ལརྟ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིསླབོ་ཡོན་འཆར་གཞི་
གསར་པ་དང་འབལེ་བའི་གཤམ་གསལ་
སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུར།
ཀ། སདི་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་དང་སདི་སྐངོ་ཆེ་བསདོ་
ལག་འཁརེ། ༡། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ཀི་
ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་པ་
༼བརྒྱ་ཆ་རིྩས་ཕགོས་དམིགས་བསལ་བས་
ཏ་ེསླབོ་ཚན་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་ལྔའི་ཕོགས་
བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་དགསོ་པ་
མ་ཟད་བདོ་ཡིག་ཐགོ་ཨང་རིམ་དང་པ་ོ 1st 

Division བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཉུང་མཐར་ལོན་
དགསོ་ཀི་ཡོད། ༽ རྣམས་ནས་འད་ིགའ་ི 
༢༠༡༦ སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་
ལྟར་འཚང་སྙན་དསུ་ཐགོ་འབུལ་དགོས་པ་
དང༌། སདི་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་མུ་མཐུད་འཐབོ་
པར་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་
ལོ་རིམ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་སོ་སོར་ཡིག་
རྒྱྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡན་ངསེ་པར་ལོན་
པ་དགསོ། ད་ེམིན་ཤེས་རིག་གི་སླབོ་ཡོན་
སིྤ་མཚྱུངས་ལས་དམིགས་བསལ་ཐབོ་ཐང་
མེད། ༢། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁབ་
ཁངོས་སུ་མ་གཏགོས་པ་སྒརེ་སླབོ་ཁག་ནས་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་ཀི་རྒྱྱུ གས་འབས་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་པ་གང་ཞིག་ལ་

དྭང་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཡོད་རིགས་
ལ་སིད་སྐངོ་ཆེ་བསདོ་ལག་འཁརེ་གནང་རྒྱྱུ ། 
ད་ེརིགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ 
འགངས་མེད་འད་ིགར་འབལེ་བ་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བ་ཞུ།
ཁ། སདི་སྐངོ་གཟངེས་བསདོ། དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་ནས་
སླབོ་ཡོན་སྦར་བ་དང༌། བདོ་མིའ་ིདངྭ་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཡོད་ལ་སྒརེ་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ནས་
བཟུང་སིྒག་ཞུགས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
(Ph.D)སླབོ་ཐོན་རྣམས་ལ་ཆེ་བསདོ་ལག་
འཁརེ་དང་ལེགས་སྐསེ་སྒརོ་ ༢༠༠༠༠།༠༠ 
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པར་སོང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚྱུད་སནྙ་འབུལ་མཉམ་
གོང་གསལ་སླབོ་ཚན་ཐནོ་པའི་ལག་འཁརེ་
ངོས་བཤུས་བཅས་གནང་སྐོང་ཡོང་བ་ཞུ། 
ཆེ་བསདོ་ཞུ་ཡུལ་ད་ྷསར་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
མང་གཙོའི་ད ུས་དན་ཉིན་གཞུང་འབལེ་
མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་གནང་རྒྱྱུ ། སླབོ་ཐནོ་པ་
རྣམས་བ་དགའ་ལེན་པར་ཡོང་སྐབས་གང་
གླགོ་མེ་འཁརོ་ཉལ་ཁ་ིཉསི་བརྩགེས་ AC 2 

TIER དང་ས་ྦསི་ལེགས་གས་ཀི་ལམ་གནོ་
དང༌། ཉནི་རེར་ལྟ་ོདདོ་ཧནི་སྒརོ་ ༣༠༠། 
རེ་དང༌། ལམ་བར་དགསོ་གལ་ཡོད་རིགས་
ལ་ཉནི་རེར་ཁང་ག་ླམང་མཐར་སྒརོ་ ༥༠༠ 
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། གངོ་གསལ་འག་ོགནོ་ཁག་

རིྩས་འཕརེ་ཡོང་སདླ་ཁང་གླ་དང་མེ་འཁོར་
སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀི་འབིན་འཛིན་ངོ་མ་
ཆབ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
ག ལེགས་གསོལ་བ་དགའ།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིསླབོ་ཡོན་འཆར་གཞི་
གསར་པའི་ཁངོས་སུ་མ་གཏགོས་པའི་ཤེས་
རིག་སླབོ་ཡོན་ཞུ་སྤོད་གནང་བཞིན་པའི་
ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་སླབོ་མ་ལོ་
རེའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་སབྐས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་
པ་རྣམས་ལ་ད་ེསྔ་སླབོ་ཡོན་གཏན་འབབེས་
ཇི་ཡོད་ཐོག་ལོ་ད ེར་ལེགས་གསོལ་སྒརོ ་ 
༡༠༠༠༠ འཕར་མ་གནང་རྒྱྱུ ། ད་ེམཚྱུངས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་དང་
བཅས་པ་ནས་སླབོ་ཡོན་མ་ཞུས་པར་སོ་སོའ་ི
འག་ོགནོ་ཐགོ་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
བཞིན་པའི་ཁོངས་ནས་གོང་བཞིན་ལོ་རིམ་
སོ་སོའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་
ཚེ་ད་ེརྣམས་ལའང་སྒརོ་ ༡༠༠༠༠ ལེགས་
སྐསེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། འངོ་ཀང་སླབོ་མ་འད་ི
རིགས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་བར་བདོ་
པའི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་བས་པ་ཞིག་དགོས། 
གོང་གསལ་ལེགས་སྐེས་ཞུ་མཁན་རྣམས་
ནས་སོ་སོའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་གུབ་འབས་དང་
བཅས་པ་སནྙ་ཞུ་འདི་ལས་སུ་འབུལ་གནང་
ཡོང་བ་ཞུ། 
ང་། ཕི་རྒྱལ་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཚན་སླབོ་ཡོན། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་ཡོན་ལེན་
མུས་སླབོ ་ ཕུག་གང་ཞིག་ཉ ་ེབའི ་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་དང་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི ་སླབོ ་ད ུས་རིང་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ལྟ་ེགནས་
ཁང་ཞིག་ནང་རྒྱ་ཡིག Chinese  ཕ་རཱན་
སིའ།ི French  ཨུ་ར་ུསུ། Russian  ཨ་
རབ། Arabic  སི་པནཻ། Spanish  ཉ་ི
འངོ་ Japanese བཅས་ཀི་ Certificate/

Diploma ཚད་འཛིན་གི་སདྐ་ཡིག་སྦངོ་
མཁན་ལ་སྒརོ་ ༡༠༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ 
དང༌།  Advance Course སྦངོ་ཚན་ལ་་
སྒརོ་ ༡༥༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་སླབོ་ཡོན་འཕར་
མ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། སླབོ་ཡོན་ཞུ་བླ་ོཡོད་
རིགས་ནས་འདི་གའི་ལས་ཁུངས་སུ་གོང་
དནོ་སྐརོ་དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་
སནྙ་ཞུ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཅ། དསུ་ཐུང་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་ཡོན་ལེན་
མུས་སླབོ ་ ཕུག་གང་ཞིག་ཉ ་ེབའི ་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པའི་སླབོ་དསུ་རིང་ཆེད་
ལས་ Professional courses སླབོ་ཚན་
གཞན་ཐགོ་དསུ་ཐུང་ཟུར་སྦངོ་གི་ཤེས་ཚད་
ལག་འཁརེ་ Certificate/Diploma ལེན་
མཁན་རྣམས་ལ་སྒརོ་ ༥༠༠༠ རེ་འཕར་
སྣནོ་གནང་རྒྱྱུ ། སླབོ་ཡོན་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་
ནས་འདི་གའི་ལས་ཁུངས་སུ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཆ། ཉམ་ཐག་སླབོ་མར་སླབོ་ཡོན།      
དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཞིབ་
འཇུག་གིས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ག་པ་ཅན་
གི་སླབོ་མ་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུགས་སབྐས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ 
ཡན་ལོན་པ་གང་ཞིག་མཐོ་སླབོ་དང་ལས་
རིགས་སླབོ ་སྦོང ་སོགས་ནང་ཞུགས་བླ ་ོ
ཡོད་ཚེ་དམིགས་བསལ་སླབོ་ཡོན་གནང་
རྒྱྱུའང༌། ཐུགས་སྣང་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་སླབོ་
བུ་ད་ེརྣམས་སྔནོ་ད་ུདྭང་སླབོ་ནང་ངསེ་པར་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་དགསོ། གལ་ཏ་ེལུས་
བབ་གོ་འཕརེ་མེད་པ་སོགས་ཀིས་དྭང་སླབོ་
ཏུ་མ་འཚྱུད་ཁར་འབལེ་ཡོད་དྭང་སླབོ་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་བྱུང་ཚེ་
མཐོ་སླབོ་དང་ལས་རིགས་སླབོ་སྦོང་གང་
རུང་ད་ུཞུགས་རྒྱྱུ ར་དམིགས་བསལ་སླབོ་
ཡོན་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༥ ལ།།
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ཆོད་གན་ང་ོབརོ་སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་པའ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཀ༽ དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོ་ནམ་
སླབོ་སནོ་པའ་ིས་མིག་གངས་ ༠༢ ཆོད་
གན་ངོ་བའོི་ཐོག་བསྐ་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱྱུ ར་ཆ་
རྐནེ་དང་དགོས་མཁའོི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་
གསལ་ལརྟ་ཚང་དགསོ་པ་ཡིན།
ཀ༽ ༡ ཤེས་ཚད། B.Sc. Agriculture ཐནོ་
པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་ན་རབ་དང༌། ད་ེམིན་ 
BA ཐནོ་པའམ་ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིངསོ་
ལེན་ཡོད་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཡོད་
པ། ད་ེལརྟ་མེད་ནའང་ཉུང་མཐར་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་པའམ་ཡང་ན་ད་ེདང་
མཉམ་པའི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཤེས་ཚད་

ལག་འཁརེ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་སོ་ནམ་ལས་
དནོ་ཐགོ་ད་ོདབིངས་དང་ཉམས་མངོ་ཡོད་
པ།
ཀ༽ ༢ ཉམས་མངོ༌། ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་
དགོས་མཁོ་ལྟར་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཨི་ཛི་
རལ་ལ་སོ་ནམ་སྦངོ་བརར་དང་གླ་ཡོད་ལས་
རིགས་ལ་བསྐདོ་ཏ་ེརྙགོ་གླངེ་གང་ཡང་མེད་
པར་ཕིར་འཁོར་བྱུང་བའི་ན་གཞོན་དང༌། 
རྒྱྱུན་གཏན་རང་ས་རང་འདབེས་བདེ་བཞིན་
པའི ་ན་གཞོན་ཡོད་ཚེ ་དམིགས་གསལ་
དགངོས་བཞསེ་ཡོང་རྒྱྱུ །
ཀ༽ ༣ དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་
གསལ། ༣་༡༽ ད་ོབདག་གི་ཞུ་སནྙ་དང༌། 

ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས། ༼ང་ོ
བཤུས་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་དག་མཆན་འཁདོ་དགསོ།༽
༣་༢༽ ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་འདས་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་རྙགོ་གླངེ་མེད་པ་དང་རང་
ས་རང་འདབེས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པའི་ངསོ་
སྦརོ། ༣་༣༽ སོ་ནམ་ལས་གཞི་ཐགོ་ད་ེས་ྔ
ཟབ་སྦངོ་བས་པའི་ལག་འཁརེ་ཡོད་ཚེ་དའེི་
ང་ོབཤུས། ༣་༤༽ དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོ
བཤུས་དང༌། གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་
པ་སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
ཀ༽ ༤ ནང་སདི་ལ་ཞུ་སནྙ་འབརོ་རྒྱྱུའ་ི
མཐའ་མའ་ིཟླ་ཚེས་དང་དསུ་ཚོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་
ཟླ་བ། དགངོ་མོ་ཚོུད། ༥།༠༠ ད་ེརསེ་སུ་ཞུ་
སནྙ་ང་ོལེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་མིན། ཀ༽༥ ག་ླཕགོས་དང་
ཐབོ་ཐང་གཞན། ༥་༡༽ B.Sc. Agriculture 
ལག་འཁེར་ཡོད་ན་དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་
སེལ་ཚོགས་པའི་སིྒག་གལ་སྡ་ེའགན་ཕགོས་
རིམ་དང༌། ༥་༢༽ B.A. ལག་འཁརེ་ཡོད་
ན་དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་
སིྒག་གལ་ལས་དའོ་ིཕགོས་རིམ་དང༌། ༥་
༣༽ འཛིན་རིམ་ ༡༢ པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་
ན་དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་
སིྒག་གལ་ལས་དུང་ཕགོས་རིམ་ཡིན། ཐབོ་
ཐང་གཞན་ཁག་དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་

ཚོགས་པའི་ཆོད་གན་ལས་བདེ་གཞན་དང་
སིྤ་མཚྱུངས་ཡིན། ནང་སདི་ལས་ཁང་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉནི།། །།
འབལེ་ལམ་ཁ་བང༌།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་ཨེ་ཀ་ོཌརོ་ Ecuador 

དང་ཉ་ིཧངོ་ Japan ནང་ས་ཡོམ་གི་གདོ་
ཆག་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་རྐནེ་མི་གངས་མང་པའོི་
ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་མ་ཟད། ད་ེབས་ཧ་ཅང་མང་
བར་རས་སྐོན་དང་སྡདོ་ཁང་དང་གཞུང་
ལམ་སོགས་ཞིག་རལ་ད་ུསོང་བར་བརྟནེ། 
དངེ་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འགོ་གནས་
བཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ཨེ་ཀོ་ཌོར་

གི་སིད་འཛིན་དང་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་རྣམ་
གཉིས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་རེ་
སྩལ་ཡོད། ད་ེཡང་ཨེ་ཀ་ོཌརོ་གི་སདི་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ར་ཕལེ་ཀ་ོརེ་ཡ་ Rafael Correa 
མཆོག་ལ་སྩལ་བའི་ཐུགས་གསོའི་གསུང་
འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ། འབྱུང་བའ་ིགདོ་
ཆག་ལ་བརྟནེ་ནས་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་
ལ་ངསོ་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་
ཀིས་གཙོས་གདོ་ཆག་ཕགོ་མཁན་ཡོངས་ལ་

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས་སེམས་
གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་
ཛོ་ཨ་བྷ་ེ Shinzo Abe མཆོག་ལ་སྩལ་བའ་ི
ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།
 ངསོ་རང་འཆར་ཅན་ཤེས་རབ་
སྙངི་པ་ོའདནོ་མཁན་གི་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་ཉ་ིཧངོ་ནང་པ་ཚོས་
ད་ལའྟ་ིདསུ་སབྐས་ཙམ་མ་ཟད། འབྱུང་
འགྱུར་ཡང་ཤེས་རབ་སྙིང་པ ོ་མང་ཙམ་

གདནོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པརོ་མཐངོ་བཞིན་འདགུ 
ད་ེབཏནོ་པས་རྩ་ཆེའི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་
ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། གདོ་
ཆག་ད་ེརིགས་མི་ཡོང་ཆེད་མ་འངོས་སྔནོ་
འགགོ་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོད། ང་ཚོ་འདརི་
ར་རམ་ས་ལར་ཀུན་སླངོ་ད་ེའད་ཞིག་གི་ཐགོ་
ནས་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའབུམ་གཅིག་བགང་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད། མཐར་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨེ་ཀོ་ཌོར་གི་ངལ་
སེལ་རོགས་སྐབོ་ཆེད་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཐབེས་

རྩ་དང་ཉ་ིཧངོ་ངལ་སེལ་རོགས་སྐབོས་ཆེད་
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཞལ་འདབེས་
གསོལ་སྩལ་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད་
པ་བཅས།
 གསུང་འཕནི་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ནང་
ཡོད་པས་འད་ིག་ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་
སྒྱུར་ཞུས་པས་ཚིག་དནོ་ལ་ཧ་ེབག་ཡོད་ཚེ་ཨིན་
ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ 5

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ 
ནས་ ༡༦ བར་ཉནི་གངས་དུག་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
རྒན་བདག་རྣམས་ཀི་འག་ོཁདི་གནང་ཕགོས་
ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཉནི་བཞི་པའི་ཐགོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་བཙན་བོལ་བ ོད ་མིའི ་མང་གཙོའི ་
འཕལེ་རིམ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
དབུས་པའི་ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་
དུང་གཞོན་སྒོལ་དཀར་དབང་མོ་ལགས་

དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ། ད་ེབཞིན་
ཕོགས་མཐའ་སོ་སོའི་དགེ་རྒན་དང་སླབོ་
ཕུག གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་
ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་ཙམ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་སབྐས་དང་པའོ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་སྐུ ་པར་སིྒག་གཤོམ་
གནང་བ་ནས་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིསྐ་ུཔར་ཁག་
མཛུབ་སནོ་གིས་བཙན་བལོ་ནང་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རིང་ནས་
ཐུགས་ལ་བརྣག་པའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་ཐད་དགོངས་བཞེས་དང་མཛད་རསེ་
གང་ཡིན་པ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཞིབ་རྒྱས་གནང་
བ་དང་། ད་ེབཞིན་དསུ་རིམ་བཞིའ་ིསྒ་ོནས་

བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་
ཞིབ་ཕ་ངོ་སྤོད་གནང་རསེ་སིྤ་འཐུས་གསོ་
ཚོགས་ཁང་གི་ནང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སིྤ་
འཐུས་ཀི་གངས་ཚད་ཇི་ཡོད་དང་ལས་དནོ་
གནང་ཕགོས། ཚོགས་འདའུ་ིའག་ོསངས་
དང་དབང་ཚད། ད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་
རྣམས་ཀི་ཕག་འགན་གང་དང་གང་ཡིན་པ། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་བདནུ་
གི་ཕག་ལས་གང་དང་གང་གནང་གི་ཡོད་
པ། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་
སལོ་ལ་ཁད་ཆོས་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་
པ་ན།ི གསོ་ཚོགས་དང་སདི་འཛིན་ལམ་
ལུགས་གཉསི་དང་འདསེ་པའི་མང་གཙོའི་
ལམ་སལོ་ཡིན་པ། ལགྷ་པར་ཕགོས་འགལ་

དང་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་མེད་པའི་མང་
གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ་དང་། 
མ ་ འོ ང ས ་ པ ར ་
བཙན ་བོལ ་ སིྒག ་
འཛུགས་ནང་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་
གཞོན ་སྐེས ་ ཚོས ་
གནས ་ཚྱུ ལ ་མང ་
ཙམ་མཁེན་དགོས་
པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་
བསམ ་ བླ ོ ་ ག ཏོང ་
དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སདི་དང་ལགྷ་
པར་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབརོ་གི་

གནས་སངས་སོགས་ཀི་ཐད་ད་ོསྣང་གནང་
དགོས་པ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་

བ་དང་དགེ་སླབོ་རྣམས་ཀི་འད་ིབར་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་པའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་ ༦༩ སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ 
ཉནི་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མི་
ལོ་དུག་ཅྱུ་རེ་དགུ་འཁོར་བའི་དསུ་དན་ར་
སའི་ཉནེ་རྟགོ་ཐང་ཆེན་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།  ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༥༥ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་

བ་ོཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་ཁལ་རིགས་
བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་པྲ་ཀཱཤ་ཅ་ོད་ེརི་ Prakash 

Chaudhary མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་མང་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་
ཚན་པའི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནི་རཇ་

སྦར་ཏི་མཆོག་དང་ཇག་ཇི་བན་པལ་མཆོག 
སིྤ ་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ ་ཡེ ་ ཤེས་ ཕུན ་ ཚོགས་
ལགས། སིྤ་འཐུས་དབངས་ཅན་སྒལོ་དཀར་
ལགས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མགནི་
ཚབ་པ་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས། ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན། 

ཀང་ར་རངོ་དཔནོ་སོགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་དར་སྒེང་
འཛུགས་གནང་བསནུ། ཉནེ་རྟགོ་ར་ུཁག་
རྣམས་ཀིས་རུ་སིྒག་གི་ལམ་ནས་སྐུ་མགནོ་
རྣམས་ལ་ཆེ་མཐངོ་ཞུས་རསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་

བ་ོམཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོདང་འབལེ་བའི་
གསུང་བཤད་དང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པས་གཙོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་མི་འད་བ་བཞིས་
རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།།

བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དམ་ཚིག་ཟངོ་ཁ་ཆིག་སིྒལ་དགསོ་གལ་ཆེ་སྐརོ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་རྒྱབ་ཏུ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་
དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
དཔལ་ལནྡ་རྒྱྱུ ད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་གཙྱུག་ལག་
ཁང་ད་ུཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་འཇམ་དཔལ་དསུ་དགའི་དབང་པ་ོམ་
ཧའེི་གདངོ་ཅན་བཅྱུ་གསུམ་ལའྷི་འཁརོ་ལོའི་
རིམ་གཉསི་ཀི་ཟབ་ཁིད་ཟིན་བསི་འཇིགས་
མཛད་ར་ོརེའི་ཞལ་ལུང་གི་བཀའ་ཁིད་མ་
གནང་གོང་ད་ུསྔནོ་འགའོི་ཀུན་སླངོ་བཅོས་
ཚྱུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། བདོ་
མིའི་སིྤ་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་ཐབས་ཆེད་སྒ་ོགསུམ་དང་འབལེ་བའི་
བསོད་ནམས་རྒྱ་གང་ཆེ་གསོག་དགོས་སྐརོ་
གསུང་དནོ། ད་རེས་ང་ཚོས་འཆད་ཉན་
བ་རྒྱྱུ འི་དསུ་ཚོད་འདི་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ཚང་མར་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་དསུ་ཚོད་
གཉན་འཕང་ཅན་གི་སྐབས་ལ་འཁེལ་ཡོད། 
མང་ཆེ་བས་མཁནེ་གསལ་རེད། ཕི་ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་དང་སིྤ་འཐུས་གསོ་
ཚོགས་ལནྷ་རྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་སིྤ་འཐུས་གསོ་

ཚོགས་གལོ་བའི་ཉནི་མོར་གནས་ཆྱུང་ཆོས་
རྒྱལ་ཆེན་མོ་དང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཞུང་
བསནེ་དག་ལྷའི་གཙོ་བ་ོལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། 
ཁོང་གཉསི་སྐུ་གསོལ་ཞུས་ནས་བཀའ་ལུང་
ཞུས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་བར་ལམ་

ཕི་ནང་གི་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་ཡོད་
པ་དང་། དའེ་ིདབང་གིས་ཆོས་སྐངོ་ཚོས་
༸གོང་ས་ཆེན་པའོི་སྐུ ་ཕྱྭའི་ཐུགས་འགན་
བཟདོ་མིན་གི་གནས་སངས་སྐརོ་བཀའ་ལུང་
ཧ་ཅང་གཞི་ལྗདི་པ་ོད་ེའད་ཕབེས་ཡོད། དསེ་
དབང་གིས་མི་ཚང་མར་སེམས་འཚབ་སྐསེ་
ཡོད། སེམས་འཚབ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་ཤིག་རེད། ༸གངོ་ས་
མཆོག་ཐུགས་ཕམ་འགྱུར་གཞི་དང་ཐུགས་
བབ་མེད་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ང་རང་
ཚོ་བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་བསོད་ནམས་ཀི་མ་
ལྕགོས་པའི་དབང་གིས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དའེི་
ནང་འགན་འཁ་ིདང་ཐ་ེགཏགོས་ཡོད་དགསོ་
པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། འདའི་ི
ཐགོ་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁག་དཀ་ིརེས་
བ་རྒྱྱུ འི ་གནས་སངས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་མ་

རེད། སུས་ནརོ་བ་རེད། ག་རེ་ནརོ་བ་རེད་
ཅསེ་སྙནོ་དཀ་ིབསངླས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ཐུབ་པས་ཉནོ་
མོངས་དགར་ཟནི་གིས། །ཉནོ་མོངས་དང་
ལནྡ་གང་ཟག་མིན། ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་
ཉནོ་མོངས་མ་སངྤ་པའ་ིགང་ཟག་གཅིག་ཡིན་
ཕིན་ནརོ་འཁུལ་སུ་ལའང་ཡོང་སིད་པ་ཞིག་
རེད། དརེ་བརྟནེ་སུས་ནརོ་བ་རེད། སུས་
མ་ནརོ་བ་རེད། གང་ད་ུའགགི་པ་རེད། གང་
ད་ུམ་འགགི་པ་རེད། ཅསེ་པ་འདའི་ིགནས་
ཚྱུལ་ད་ེབཞག་ནས་གང་ནས་མ་འགིག་པ་
བྱུང་བ་དང་གང་ནས་འཐུས་ཤོར་བ་ད་ེདག་
མ་འངོས་པར་མི་ཡོང་བ་ཞིག་དང་། ང་ཚོས་
སིྤ་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་འདི་
ཐུགས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དརེ་བརྟནེ་གསུང་
ཆོས་སབྐས་འདིར་ཉནི་ལརྟ་གསོལ་ཇ་ཡོད། 
གསོལ་ཇའི་སྐབས་ལ་མ་ཎི་ཕངེ་སྐརོ་རེ་རེ་
འདནོ་རྒྱྱུ ་འད་ི༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པའོི་སྐུ་ཚེའི་ཚེ་སུྒབ་དང་བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་
གི་བསོད་ནམས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕོགས་མཚྱུངས་བར་ལམ་ཞིག་ལ་ཐུགས་
ཕམ་གི་རྣམ་པ་འདནོ་གནང་མཛད་དགོས་
པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ལས་བྱུང་མིན་ད་ེདག་
བཤགས་བང་གི་ཆེད་ད་ུདམིགས་ནས་ཡིན། 
ཆོས་སྐངོ་གི་བཀའ་ལུང་གི་ནང་དའུང་བདོ་
མི་ཚང་མས་མ་ཎི་འབུམ་གཉིས་རེ་འདནོ་
དགསོ་པའ་ིབཀའ་ལུང་ཕབེས་ཡོད། མ་
ཎི་འབུམ་གཉསི་རེ་འདནོ་ཐུབ་མཁན་དང་
མི་ཐུབ་མཁན་གཉིས་ཀ་ཡོད་མདགོ་ཁ་པ་ོ
རེད། འབུམ་གཉསི་ཆ་ཚང་མ་ལོང་པ་ཡིན་

ནའང་ཚང་མས་ཉནི་ལྟར་ཕངེ་སྐརོ་འགའ་
ཤས་བགངས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདགུ འདརི་ཉནི་གུང་
ཚོགས་ཚྱུགས་སྐབས་གསོལ་ཇའི་སྐབས་མ་
ཎི་ཕངེ་སྐརོ་རེ་འདནོ་པ་ཡིན་ནའང་ཚོགས་
ཆེན་པ་ོཡིན་སབས་དསེ་༸སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེའི་སྐ་ུཚེའི་ཚེ་སུྒབ་དང་བདོ་མི་སིྤ་མཐུན་
གི་བསོད་ནམས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་
ད་ུདམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད། 
ཚང་མས་ནམ་རྒྱྱུ ན་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀིས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚྱུགས་
སུ་འདབེས་ནས་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་
དང་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཐུགས་རའེི་སྐབས་
འགོ་ནས་མི་འདརོ་བའི་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་
འདབེས་དགོས་པ་འདི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཐུགས་རའེི་ལགྕས་ཀྱུ ་དང་དད་པའི་ཨ་ལོང་
ཟུང་ད་ུའབལེ་དགསོ། ཟརེ་བའ་ིབདོ་པའ་ི
གཏམ་དཔརེ་ཡོད། སངས་རྒྱས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སེམས་ཅན་ལ་ཐུགས་
ར་ེད་ེའཇུག་པའི་སྣདོ་ད་ུམ་གྱུར་བ་ཡིན་ན་
སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་གིས་བརྩ་ེབ་སྙངི་ར་ེ
ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སེམས་ཅན་བཟུང་
ནསུ་ཀི་མེད། དརེ་བརྟནེ་སངས་རྒྱས་ཀི་
འཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པའི་སྣདོ་ལྟ་བུ་ད་ེང་
ཚོས་བསུྐན་དགོས་པ་ཡིན་སབས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕགོས་བཅྱུ་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་རེའི་རང་
གཟུགས་ཡིན་སབས་སུ་གང་ལའང་དགངོས་
པ་འགལ་བ་དང་ཐུགས་ར་ེམེད་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ་མ་
རེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ད་ེའཇུག་རྒྱྱུར་སྣདོ་ཡག་པ་ོཞིག་སྨནི་མ་ཐུབ་

པ་ཡིན་ན། གངོ་ང་རང་ཚོར་རག་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་
ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ད་ེའད་ཡིན་སབས་
གཙོ་བ་ོབདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་ཟངོ་
ཁ་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་བ་བ་རྒྱྱུ ་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། བདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་ཟངོ་ཁ་
ཆིག་སིྒལ་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིརྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོན་ིགཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་བམས་བརྩ་ེབདེ་རྒྱྱུ ་དང་གུས་
བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུ ། ཕན་ཚྱུན་སྐནོ་བརདོ་དང་
ཁག་དཀ་ིབ་རྒྱྱུ ་མིན་པར་མཐུན་འགྱུར་དང་
ཡོན་ཏན་གི་ངསོ་ནས་བལ་ྟདགསོ་པ་གལ་ཆེ་
ཡིན་སབས། ད་ལའྟ་ིགནས་སབྐས་འད་ིལ་ང་
ཚོ་ཚང་མས་བདོ་རིགས་སིྤ་བ་ོགནམ་བསནེ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པས་༸སྐབས་མགོན་རིན་
པ་ོཆེར་གསོལ་བ་ཕུར་ཚྱུགས་སུ་འདབེས་རྒྱྱུ ་
དང་། རང་གིས་སིྤ་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་
གསོག་རྒྱྱུ ། ཚྱུལ་བསན་དགངོས་པར་མ་
བབ་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཡོད་ཚེ་མ་འངོས་པར་
བསྐར་ལབྡ་མི་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་གང་གནང་
དགོས་པ་འདུག་ད ེར་གཟིགས་རྒྱྱུ ་དང་། 
ནངོས་པ་དང་འཁུལ་པ་བེད་མཁན་གང་
ཟག་ད་ེདག་ལའང་བདེ་སངས་ལ་འགལ་ཟླ་
བདེ་དགོས་ཀང་བདེ་མཁན་གང་ཟག་དརེ་
ཉསེ་རིང་མེད་པ་བདེ་དགསོ། བདེ་མཁན་
གང་ཟག་དརེ་ཁངོ་ཁ་ོམ་བས་པར་སྙངི་རའེི་
ཡུལ་ད་ུའཇགོ་དགསོ། དའེ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོ་
ཚང་མས་དམ་ཚིགས་འ་ོཆྱུ་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་
རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ཚང་མས་ད་ེལརྟ་དགངོས་པར་འཇགོ་རོགས་
གནང་། ཞསེ་གསུངས།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠6

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒན་བདག་དང་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ 
ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཏན་ཉིན་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ ༡༩ ནས་དག་ེརྒན་དང་། རྒན་བདག་
བཅས་མི་གངས་ ༥༧ དང་། ཤེས་རིག་
ལས་བདེ་ ༣ བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༦༠ 
ཐམ་པར་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆྱུང་གི་མཇལ་
འཕད་ཁང་ད་ུམཇལ་ཁའི་སབྐས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་ཁདེ་རང་ཚོ་ས་
གནས་མང་པ་ོཞིག་ནས་རྒན་བདག་དང་། 
དག་ེརྒན་བཅས་མི་གངས་ ༥༧ ཡོད་པ་
ཁེད་རང་ཚོ་འདིར་ཟབ་སྦོང་ཚོགས་པར་
སླབེས་ཡོད། ངསོ་རང་འཁྱུག་ཙམ་ཐུག་
དགསོ་སམྙ་པ་ཞིག་བྱུང་། རྒྱྱུ ་མཚན་ན་ིབར་
སབྐས་ངསོ་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་སླབོ་
ཕུག་ཐུག་འཕད་དང་། ཆེས་མཐའོ་ིགཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་ཏུ་གཏམ་བཤད་
བདེ་སབྐས་ཡང་ཡང་བརདོ་ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་
འཛམ་གླིང་འདིའི་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་
པའ་ིནང་ད་ུསླབེས་ཡོད། ཟླ་ང་ོརེ་རེའ་ིནང་
ད་ུཧ་ལམ་འཕུལ་ཆས་གསར་པ་རེ་ཐནོ་ནས་
འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཀིས་འཚོ་བ་སབས་
བད་ེར་ུའག་ོབ་དང་། འཕུལ་ཆས་སྣ་ཚོགས་
བདེ་སྤདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 

ད་ེབཞིན་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་འག་ོབ་
སོགས་ཕགོས་མང་པ་ོཞིག་ནས་ཡར་རྒྱས་
སུ་འག་ོབཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེདང་ཆབས་
ཅིག་ད་ལའྟི་གནས་སབྐས་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་
བཤད་ན། ང་ཚོ་འདརི་ཞི་བད་ེལྷངི་འཇགས་
ཐགོ་བསདྡ་ཡོད་ཀང་། འཛམ་གླངི་གཅིག་
གྱུར་འདིའི་སངེ་ད་ུད་ལའྟི་དསུ་འདིར་མི་ཇི་
ཙམ་ཞིག་གསོད་རེས་གཏངོ་བཞིན་འདགུ 
ད་ེཡང་སི་རི་ཡ་ Syria དང་། ཨི་རག 
Iraq ཡེ་མན་ Yamen སོགས་སུ་མི་ཇི་ཙམ་
ཞིག་གསོད་རེས་གཏངོ་གི་མི་འདགུ་གམ། 
སིྤར་སག་གིས་མི་ཞིག་བསད་པ་དང་། གངླ་
ཆེན་གིས་མི་ཞིག་བསད་འདགུ་ཅེས་བརདོ་
ཚེ། ཨ་ཙི་རྐནེ་ངན་ཧ་ལས་པ་ཞིག་བྱུང་
འདགུ ཅསེ་སེམས་མི་བད་ེབ་བདེ་དགསོ་པ་
ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀང་མིས་མི་བརྒྱ་ཕག་དང་
སངོ་ཕག་བསད་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་ན། ད་ེ
ན་ིའཆར་ཅན་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་གབས་བདེ་
བཞིན་འདགུ གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བལསྟ་
ན་མིས་མི་གསོད་པའི་རིགས་རྒྱྱུན་ཆད་མེད་
པར་ཡོང་གི་འདགུ གཞན་ཡང་ལྐགོ་ཟ་
རུལ་སུངས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། 
ལྷ་ོཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་པ་ན་མའ་ི Panama 
ཚོང་ལས་ཁང་མོ་སེག་གི་ Mossack Fon-

seca གནས་ཚྱུལ་ཁདེ་རང་ཚོས་ག་ོཐསོ་
བྱུང་ཡོད་ངསེ་རེད། ཨིན་ཇིས་མཚོན་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཙམ་གིས་དངུལ་གི་མ་རྩ་ཡོད་
པ་རྣམས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བཟསོ་པ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་
འདགུ ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ན་འཁལ་
རིགས་སྤདོ་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད། 
མདརོ་ན་ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། ང་ཚོ་
ཚང་མས་སྡགུ་སདྐ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་
པར་འག་ོབ་མིའི་ཀུན་སྤོད་ཐོབ་ཐང་ཐད་
འཐབ་རྩདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེསྔནོ་མཉམ་
སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོངས་གཏགོས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ནང་ད་ུཡོད་
པའི་གཙོ་བ་ོཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཀིས་ག་
སིྒག་གནང་ས་ེངསོ་ནས་མགནོ་འབདོ་ཀིས་
ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་པ་རེད། སབྐས་
དརེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མངོ་
མཁན་ཡེ་མན་ Yamen ནས་ཕབེས་པའ་ི
ཨ་ཅག་ Tawakkol Karman མཆོག་
དང་། ཨི་རན་ནས་ཡིན་པའ་ིཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སརྔ་ནས་
ང་ོཤེས་པ་ Shirin Ebadi མཆོག་ཕབེས་
ཐུབ་མེད་ཀང་སྐུ ་ཚབ་ཨ་ཅག་ཅིག་ཀང་

འདགུ ངསོ་རང་བཅས་གསུམ་ནས་གཏམ་
བཤད་བས་པ་རེད། ཁངོ་གཉསི་ནས་བཀའ་
མོལ་གནང་སྐབས་རང་རང་སོ་སོའི་ལུང་
པའི་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཀུན་སྤདོ་ཐབོ་ཐང་
བརལ་གཤིག་གི་སྐརོ་ཞིབ་ཚགས་དང་ནན་

པའོ་ིཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགསུངས་སོང་། 
ད་ེརསེ་ངསོ་ཀི་ཤོད་མཚམས་སུ་སླབེ་སབྐས། 
ངསོ་རང་ནམ་རྒྱྱུན་ནས་བསམ་བླ་ོའད་ིལརྟ་
འཁརོ་བཞིན་ཡོད་སབས། སབྐས་དརེ་ངསོ་
ནས་འད་ིལརྟ་ཞུས་པ་ཡིན། འག་ོབ་མིའ་ི
ཀུན་སྤདོ་ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་གི་གནས་
ཚྱུལ་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 
འནོ་ཀང་འག་ོབ་མིའི་ཀུན་སྤོད་ཐོབ་ཐང་
བརལ་བཤིག་འག་ོབཞིན་འདགུ ཅསེ་སདྐ་
ངན་བརྒྱབ་པ་གཅིག་པུས་ཕན་ཐགོས་མེད། 
འག་ོབ་མིའི་ཀུན་སྤོད་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་

རགོ་རོལ་ད་ུགཏངོ་བའི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གང་ལ་ཐུག་
མིན་དང་། ད་ེཡང་རྒྱྱུ ་འབས་རྟནེ་འབལེ་
གི་འག་ོལུགས་དའེི་ཐགོ་ནས་བརྟག་དཔྱད་
བདེ་དགསོ། རྒྱྱུ ་རྐནེ་ཞིག་ལ་བརྟནེ་ནས་
བྱུང་བ་ལས། རྒྱྱུ ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་

འབས་བུ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན། དཔརེ་ན། ས་
ཡོམ་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་། 
ད་ེལ་རྒྱྱུ ་དང་རྐནེ་མང་པ་ོཞིག་འཛོམས་པའི་
ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འབྱུང་བའ་ིརྒྱྱུ ་
རྐནེ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ལས། ཐད་ཀར་
མིའི་བ་སྤདོ་དང་འབལེ་བ་ད་ེཙམ་མེད་པ་
ལ་ྟབུ་ཡིན། ད་ེམིན་མིས་བཟསོ་པའ་ིརྙགོ་
ག་རྣམས་མིའི་བསམ་བླ་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

གསལ་བསྒགས།
༄༅། །མཚྱུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་དུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ཀི་སནྙ་ལམ་ད།ུ
  ཆེད་ཞུ། ཉ་ེསྔནོ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གནས་ཆྱུང་
ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ ོ་སླར་ཡང་སྤན་འདནེ་
ཞུས་པའ་ིབཀའ་ལུང་ནང་གསལ། ཁ་བ་
ཅན་གི་བསོད་ནམས་གསོག་ཕིར་རྐནེ་སེལ་
རིམ་ག་ོཁག་གཅིག་ཕབེས་ཁངོས། མཆོག་
དམན་ཀུན་ནས་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་
ར་ེཆེན་པའོི་བསདོ་པ་དང་འབལེ་གཟུངས་
སྔགས་ཡིག་དུག་མ་འགོ་གང་ཆེ་གསོག་

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
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༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་པར་རིགས་འགམེས་སནོ་ག་ོསིྒག་
ཞུས་པར་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུངས་པ།

༄༅། །ལོ་མང་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
འཕིན་གཙོ་གྱུར་བདོ་དང་བདོ་མིའི་གནད་
དནོ་གང་ཅིར་ཐུགས་སྣང་དང་འགན་ཁུར་
ཡུན་རིང་བཞསེ་མཁན་གི་བདོ་གནས་མཁས་
པ་དང་། བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོཡིན་པ་རྒྱ་གར་
གི་གསར་འགདོ་པ་སནྙ་གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་
ཝི་ཇཡཱ་ཀན་ི Vijay Kranti ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ནས་
ཚེས་ ༡༥ བར། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་བཀའ་དནི་ཆེ། “Thank You Da-

lai Lama”ཞསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་པར་རིགས་འགམེས་སནོ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད། ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོསིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་དང་། 
བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་གནས་སངས་
དང་འབལེ་བའི་པར་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་
འགམེས་སནོ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྒྱུ ་རྩལ་དང་ཕུལ་བྱུང་ལག་

ཤེས་བས་ིགནས་ཁང་ All India Fine 

Arts and Crafts Society ཞསེ་རྒྱ་གར་
གི་གོས་ཚོགས་ཁང་གི་ཉ་ེའགམ་དུ་ཡོད་
པའི་བས་ིགནས་ཁང་དའེི་ཚོགས་ཁང་བཞིའི་
ནང་སིྒག་གཤོམ་གནང་ཡོད། འགམེས་
སནོ་དརེ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུ་འཁིད་ད་ེསིྤ་
འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་། སིྤ་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། སིྤ་
འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པ་ོལགས། 
སིྤ་ལྷན་གི་ཚོགས་དུང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་
བཅས་ར་ས་ནས་ལྡི་ལིར་ཕབེས་ཐོན་གིས་
ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ས་ེཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་གས་གཞན་འགའ་དང་མཉམ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མར་མེ་ཞལ་
ཕ་ེགནང་བསནུ། སྐ་ུཞབས་ Vijay Kranti 

ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་འགམེས་སནོ་གི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་། 
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་འབོར་བ་ནས་
བཟུང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཛད་འཕནི་ཇི་བསྐངས་
དང་། ཁངོ་གི་དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་བཟང་
པ།ོ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གི་མཐུན་འགྱུར་
བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་
མིའ་ིརིག་གཞུང་དང་། གམོས་སལོ་བཟང་
པ་ོརྣམས་སརླ་གསོ་དང་། བསྐར་འཛུགས་
ཇི་ལརྟ་བྱུང་བའ་ིསྐརོ་ཞིབ་འགལེ། སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་ཞི་བད་ེ
བསུྐན་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད། ཁད་པར་
རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་བཞུགས་གནང་བ་དསེ་
ལོ་ ༢༥༠༠ ཡི་རསེ་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་འཇིག་རྟནེ་ད་ུསླར་ཡང་བོན་པ་ལྟ་
བུའི་མཛད་རསེ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོ
བསྐངས་དང་སྐངོ་བཞིན་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
ཀི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གུབ་རསེ། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
སལྦ་སྦརི་སིང་ Balbir Singh མཆོག་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། འགམེས་སནོ་
འདསི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ལ་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་
ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོཡོང་རྒྱྱུར་བརྟནེ། སྐ་ུ
ཞབས་ཝི་ཇ་ཡཱ་ཀན་ིལགས་ཀི་ལྷག་བསམ་
དང་སྙིང་སབོས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཀང་

སུྒབ་གནང་དགསོ་འདགུ་ན། འད་ིནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ འཁདོ་པའ་ི
གསལ་བསྒགས་ནང་དནོ་ལརྟ། བདོ་མི་མི་
རེ་ང་ོརེ་ནས་མ་ཎི་ཡིག་དུག་གངས་འབུམ་
ཕག་གཉསི་རེ་གསོག་སུྒབ་ཞུ་མུས་དའེི་ཐགོ་
འཕགས་མཆོག་ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོི་བསདོ་
པ་འག་ོགང་ཆེ་ཡང་གསོག་གནང་ཡོང་བར་
སོ་སོའི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པར་གསལ་
བསྒགས་ནན་འདངོས་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚྱུད་འད་ིག་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སུྒབ་ཐ་ོཁ་གསལ་ངསེ་
གནང་ཡོང་བ་ད་ེདནོ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། 
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྐུ་ཞབས་ཝི་ཇ་ཡཱ་ཀནི་གཏན་ཞལ་ལྷན་
རྒྱས་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གི་མཇལ་
དར་འབུལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་ལྡ་ི
ལི་བསམ་ཡས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་།ད་ེམིན་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་
ཡིན་པའི་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གཅིག་
མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇ་
ཡཱ་ཀནི་ལགས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ ་དང་། 
མཛའ་བརྩེའི་རྣམ་པས་མཇལ་དར་ཕུལ་
ཡོད། །


