དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།		

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ།
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༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་དགོངས་མ་དང
ྭ ས་བར་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་
དགོངས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༩ ཚོ གས་དུས་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་ཡོ ད།
ཉིན་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ད་བར་རྣམ་པ་ཚོ ས་འགན་འཁུར་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༡༡ གནང་སྟེ་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་

འཁུ ར ་བཞེ ས ་ཏེ་ ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ ར་

ཡི ད་ཆེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གནད་དོན་གཞན་ནི།

བྱེད་མཉམ་འཛོ མས་ཐོག་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་ ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ ་བཀའ་སླབོ ་

འགན་འཁུར་

ཡག་པོ་བཞེས་པར་

སྙི ང ་ཐག་པ་ནས་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ ་རྒྱུ་

ཡི ན། ད་རེས་གས
ྲོ ་
ཚོ གས་རྭ་བ་འདིའི་

ནང་བཀའ་མོ ལ་

བྱུང་ཡོ ད། གནས་
དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི། ཉེ་ཆར་སྨན་

འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་
གི ས ་བཀའ་ཤག་གི ་ གསལ་བཤད་གནང་ དུས་དྲན་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུའང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་
འགའ་ཤས་ཚོ གས་གནང་འདུག

དགུང་ལོ་བགྲེས་པ་

ཚོ ར་གཟིགས་རགྟོ ས་ཡག་པོ་བདྱེ ་དགོས་པ་

དེའ་ི ཐོག་ལའང་བཀའ་

ཁ་སང་ སྩོལ་བཞིན་ཡོ ད།

ྲི ་ཤི ག་ཕུལ་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལའང་ཕྱག་བས
ཡོ ད།

བོད་མི ་སྐྱོ་བོ་ཉམ་ཐག

ཤག་ནང་བཀའ་བསྡར
ུ ་བྱུང་།

ཉམ་ཐག་

གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ ཚོ ར་ལྟ་སྐྱོང་ཆེ ད་སྒྲིག་གཞི ་དང་ཚོ གས་ཆུང་

ཐེངས་འདིར་བཀའ་སླབོ ་ལྗདི ་པོ་དེ་འདྲ་སྩལ་ ཡོ ད།

ཚོ གས་ཆུང་དེར་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་

དགོས་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ནི། སྨན་བཅོས་ ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བསྐྱར་ཞི བ་དང་ལས་

སྔནོ ་འགོག ་ཐོག ་བཀའ་སླབོ ་ལྗིད ་པོ་ ཕེབ ས་ བྱེད་མང་དུ་གཏང་དགོས་འདུག་ཅེས་བཀའ་
ུ ་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་༸གོང་
ཡོ ད་སྟབས། འཕྲོད་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནས་ བསྡར

ནད་གཞི ་སྔནོ ་འགོག་ཆེ ད་ལས་གཞི ་ཇི ་འདྲ་ ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་ལྗདི ་པོ་ཕེབས་པར་
སྤལ
ེ ་རྒྱུའི་ཐོག་འཆར་གཞི ་གཏིང་ཟབ་རི མ་ བརྟེན། ཉམ་ཐག་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་། ཉམ་

བཞིན་ཐོན་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད། དེའ་ི ཆེད་ད་ལྟ་ནས་ ཐག་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཚགས་ཚུ ད ་ཇི ་ འདྲ་བཟོ་

བཀའ་ཤག་གི ས་འོག་གྲབས་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱུ འི་ ཐད་ང་ཚོ ས ་འོག ་གྲབས་སྒྲི ག ་ནས་ལོ ་
ཅེས ་འགན་ཁུ ར ་ལྡན ་པའི ་ ཐོག ་ནས་ཞུ ་ རྒྱུ ་ གསུམ་ནང་འབྱུང་འགྱུར་བཀའ་ཤག་གསར་

ཡི ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ ས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་

ཤག་ངོས ་ནས་ཀྱང་གལ་ཆེ ་ ནང་གི ་ དོན ་

ནང་འཕྲོད་བས ནྟེ ་སྔ ནོ ་འགོ ག ་ཐོ ག ་ལས་

པས་གྲུབ་འབྲས་སྨནི ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་སླད་འབད་
བརྩོན་ཧུ ར་ཐག་ཞུ ་ རྒྱུ ར་ང་ཚོ ས ་ཡི ད་ཆེ ས ་

བཀའ་བསྡུར་ཐེངས་འགའ་ཤས་བྱུང་སོང་།

འག་ྲོ གནྲོ ་ལ་མ་འཛེ མ་པར། ལོ་གསུམ་ནང་

གནང་ཡོ ད།།

དོན། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག དེ་རི ང་ སླབོ ་ཧ་ཅང་ལྗདི ་པོ་ཕེབ ས་ཡོ ད ་པར་བཀའ་

དེ་བཞིན་ད་རེས་སྐབས་ ༡༥ གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ལའང་ལམ་སནྟོ ་གནང་བ་ལྟར་ཁོང་ནས་ཀྱང་

སྤྱི ་ ག ཉི ས ་ ལ ་

རྒྱ བ ་ སྐ ྱོ ར ་ ད ང ་ །

གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྐབས་དེར་ཁོང་

མི ་ མ ང ་ ཡོ ང ས ་

རྒྱ་ཆེ་

ནས་ད་བར་བཀའ་

བཀའ་ཤག་གི ས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་

ཡང་ཚུད་ཡོ ད་སྟབས།

གྲུབ་འབྲས་སྨནི ་རྒྱུར་འོག་གྲབས་བྱེད་པ་དེ་
འབྱུང་འགྱུར་བཀའ་ཤག་གསར་པས་འགན་

འགན་འཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་གྲོས་
ཚོ གས་སུ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་རེད། འཕྲོད་

མ་ཟད།

པའི་ལས་ཉིན་བརྒྱད་པའི་ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

བཀའ་ཤག་ནང་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་

ཆེ ན་རྩིས་ཏེ་ཚོ ར་ཤུ གས་ཆེ ན་པོའི་ཐོག་ནས་

འཆར་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་བཟོ་ཆེད་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་

ཨ་རི འ་ི ཝར་མོན་ྜ མངའ་སྡའེ ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ རི འི་གཞུ ང་གི ས་བོད་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་ཨ་ མཐོང ་སྤྲོད ་རྒྱུ ་དེ་ གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་སུ ་ བརྩིས་
ཉིན་བོད་མི འི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་

༥༧ སྐབས་ཨ་རི འ་ི ཝར་མོན་ྜ

Vermont

རི འི་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ་སྣ་དང་གསར་འགོད་ པའི ་ ཆ་རྐྱེན ་དེའི ་ འོག ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

པ།

དེ་བཞི ན་བོད་མི ་ཨ་རི འ་ི མི ་སེར་ཡི ན་ དང་འབྲེལ ་བ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ལངས་ཕྱོག ས་དེར ་

མངའ་སྡའེ ི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་དབུ་ པ་རྣམས་འགྲོ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་ཐད་ཡར་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ས་

མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་པའི་གྲོས་ཆོ ད་ རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བཞི ན་ ཁུལ་དུ་ཡུན་གནས་ཐུ བ་པའི་ཡར་རྒྱས་ལས་
བཞག་སྟེ།

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་ཆེད་ པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་ གཞི ་སྤལེ ་དགོས་པ་མ་ཟད།

བོད་མི འ་ི ཐུ ན་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ སྲི ད ་ མི ན་རི ག་གཞུ ང་རྒྱུན་འཛི ན་ཐོག་སྲུང་སྐྱོབ་

ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་འོག་ གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་ནས་བོད་ཀྱི་ བྱ་རྒྱུ ར་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཞུ ས ་པ་དང་ཆབས་ཅི ག
བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ ༸སྐྱབས་མགོན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ བོད ་མཐོ་ སྒང ་གི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་ཧ་ཅང་གནད་

གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོ ལ་བསྐྱར་མཐུ ད་ ཚབ་དང་ལྷ ན ་གྲོས ་མོ ལ ་མཚམས་འཇོག ་

འགག་ཆེ ན་པོར་ངོས་འཛི ན་པའི་ཐོག་ནས་

གང་མགྱོག ས་གནང་དགོས ་པའི་ རེ ་ འདུན ་ བྱས་པ་དེ་ བསྐྱར་མཐུ ད ་ཐོག ་ནས་རྒྱ་ནག་ བོད ་མི ་སྐྱབས་བཅོ ལ ་བ་རྣམས་ལ་མཐུ ན ་

ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདུག གྲོས་འཆར་འདོན་ མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ མངའ་ འགྱུར་རོགས་རམ་སྤྲད་རྒྱུའི་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་
མཁན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡེ ་ ཁོངས་འོག་བོད་མི ་ཚོ ར་མི ང་དོན་མཚུ ངས་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་འདུག གཞན་
ད་ཊ་ཨོ ན་སེན་

Rep. Maida Townsend

མཆོག་ཡི ན་འདུག་པ་དང་།
ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་

༣༩

པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབས་སྤྲོད་ཐབས་ ཡང་གྲོས ་ཆོ ད ་དེའི ་ ནང་བོད ་ལ་ཡུ ན ་རི ང ་

ཁོང་ལ་གྲོས་ གནང་དགོས་པ་དང་།

ཕྱོགས་མཚུངས་ ནས་གཟི ་ བརྗི ད ་ལྡ ན ་པའི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག་

ཡི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ བོད་མི ་དང་རྒྱ་རི གས་མི ན་པའི་གྲངས་ཉུ ང་ གནས།

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཡོ ད་

གནང་འདུག དེ་ཡང་གྲོས་ཆོད་ནང་འཁོད་ མི ་རི ག ས་རྣམས་ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ པ་དེར་ངོས་འཛི ན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་

དོན།

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་འདིས།

ཨ་ ལ་ཨ་རི འི་ གཞུ ང ་གི ས ་དམི ག ས་བསལ་ཆེ ་

ནག་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

ལོར་

བོད ་ས་བཙན་འཛུ ལ ་བྱས་པ་ཞི ག ་ལ་ངོས ་
འཛི ན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་གྲོས་ཚོ གས་སུ ་
ཟུར་ཉན་དུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་སྐབས་༡༥ བོད་མི ་མང་
སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་
བཅུ ་གཅི ག་པའི་ལས་ཉིན་དགུ ་པའི་ཚོ གས་དུས་
སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ (Liaison
officer) སྐ་ུ ཞབས་གུ་ར་ུ ཤཱ་རན་སི ངྒ་ Gurusharan Singh མཆོག་གི ས་གཙོ ས་རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་སྐ་ུ ཞབས་
མེ་ཀལ་སི ་ཝན་ཝལ་པཱ་རག Michel C Van
Walt Praag ལགས་དང་། ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཟླ་ཇོ་ཧཱ་
ན་ཁེ་དི་རི ་བོལ་ཌི ་ཇེས་ Johanna Catharina
Boltjes མཆོག དེ་བཞི ན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
བ་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག ་བཅས་ཟུ ར ་ཉན་དུ་ བཅར་
སྐ བ ས་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ སྤ ནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་
མཆོ ག་གི ས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་བར་
ཚང་མས་སྐུ་ བཞེང ས་ཏེ་ དགའ་བསུ ་ ཞུ ས ་ཡོ ད །
སྐུ་ཞབས་མེ ་ཀལ་སི ་ཝན་ཝལ་པཱ་རག་ལགས་ནི་
དེ་ སྔ་ དགའ་ལྡན ་ཕོ་ བྲང་ནང་གི ་ ཕྱི ་ འབྲེལ ་ལས་
དོན་ཐོག་སླབོ ་སྟོན་པའི་འགན་ཁུར་ཞུ ་མྱོང་ཡོ ད་
འདུག ཁོང་དང་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཟླ་ཇོ་ཧཱ་ན་ཁེ་དི་རི ་ན་
རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པའི་ཚེ ས་ ༢༧ ནས་
ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢ བར་རྡ་སར་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག
ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཉིན་སྔ་མ་སྟེ་གྲོས་
ཚོ གས་ལས་ཉིན་བརྒྱད་པའི་ཚོ གས་ཐེངས་སྐབས་
འཇར་མན་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཝུལྤ་སྒངེ ་
གེ་རེ་ཌར་ Wolfgang Grader མཆོག་
དང་ཁོང ་གི ་ ལས་རོ ག ས་ལྕམ ་སྐུ་ ཨི ་རི ་ ཀ་ཨི ལ་
ནར་ Erika Ellner ལགས་དང་། གླགོ ་བརྙན་
བཟོ་ སྐྲུ ན་པ་སྐུ་ ཞབས་ཁི ར ་རི ་སི ་ཊེ ན ་བྷ་ེ ཡར་
Christian Beyer ལགས་བཅས་ཀྱང་གྲོས་
ཚོ ག ས་སུ ་ ཟུ ར་ཉན་དུ་ ཆེ ད ་ཕེབ ས་གནང་ཡོ ད ་
འདུག །

ལྷ་ོ ཨ་རི འ་ི བྷར་ཛི ལ་ཡུ ལ་དུ་བོད་ཀྱི་རི ག་
གནས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།

ི ་ཆེན་གྱི་བྷར་
༄༅།།ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཨ་མི ་རི ་ཀའི་གླང

ས་བཙན་འཛུ ལ ་བྱས་ར ྗེས ་བོད ་མི འི ་ རང་ ཛི ལ་ Brasil ཡུ ལ་གྱི་རྒྱལ་ས་སོ་པོ་ལོའ་ི Sao
དབང་དང་ལོ ་ རྒྱུ ས་ཀྱི ་ ཁྱད་ནོར ་དེ་ དག་རྩ་ Paulo ནང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཁང་
བརླག་ཏུ ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཚབས་འཕྲད་བཞི ན་
ཡོ ད་པར་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
འཁོད་འདུག

གྲུ བ ་བྱུ ང ་ར ྗེས ་ཐེང ས་དང་པོར ་བོད ་ཀྱི ་ གསོ ལ ་

ཅེས་ རྒྱུ ན་རི ག་གནས་ཀྱི ་ འགྲེམ ས་སྟོན ་གནང་ཡོ ད ་
གྲོས་ཆོད་དེའ་ི འདྲ་བཤུ ས་ འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥

ཡི ག་ཆ་གཅི ག ་ཨ་རི འི ་ སྐུ ་ ཚབ་དོན ་ཁང་

དང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་།
International Campaign for Tibet

ཨ་

རི འི་ སྲིད ་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་བྷ་ རག་ཨོ ་བྷ་ མ་

President Obama

མཆོག ཝ་ཤི ང་ཊོན་དུ་

རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་།

དེ་ བཞི ན ་ཝར་མོ ནྜ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་

རྣམས་ལ་འགྲེམ ས་སྤ ེལ ་གནང་ཡོ ད་པ་
བཅས།།

The Tibet House གསར་འཛུ གས་ལེགས་

ཉིན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་འདུན་པ་སྐུ་ཞབས་
བླ་ོ བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་
སྨན་ལྷའི་རལ
ྡུ ་ཚོ ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་
ཉིན་བཅུའ་ི རི ང་གནང་སྐབས།
དཀྱིལ་འཁོར་
མཇལ་མཁན་མི ་མང་གང་ཙམ་ཕེབ ས་འདུག
སྐབས་དེར་ཁོང་གི ས་དཀྱིལ་འཁོར་མཇལ་མཁན་
རྣམས་ལ་སྨ ན ་ལྷ འི ་ དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་སྐ ར
ྲེ ་
ོ ་འག ལ
བཤད་ཞི བ་ཕྲ་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་ཁ དྲོ ་དཀྱི ལ ་འཁོར ་རི གས་འདྲ་མི ན་ཡོ ད་
པ་དང་རྒྱུད་སྡའེ ི་ནང་གསུ ངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་
གྱི་ལྷ་ཚོ གས་དང་ཡབ་ཡུ མ་སོགས་ཀྱི་མཚོ ན་དོན་
དང་ཕྱག་ཚན་སོགས་རེ་རེ་བཞི ན་འགྲེལ་བཤད་
གནང་འདུག །

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གཉིས་པ།

2

༄༅།

དགེ་འདནུ ་པ་བསོད་ནམས་མགོན་པོ་ལགས་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་བ།

།དཀར་མཛེ ས་ཁུལ་སེར་ཤུ ལ་ དགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་མགོན་པོ་ལགས་

པོའ་ི གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོ ད་མེད་སོགས་

པ་བསོ ད ་ནམས་དགོ ན ་པོ་ ལགས་བཙོ ན ་ གྱི ་སྔ་དྲོར་རྒྱ་གཞུ ང་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་རྫ་

ཁང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད། ཉེ་ཆར་ལོ་

ཡོ ད་པའི་རྫ་དབོན་པོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་

དུས ་གཙང་ནས་གླ དོ ་བཀྲོལ ་བཏང་སྟེ་ འདི་ དབོན་པོ་དགོན་པའི་ནང་ཡོ ང་ས་ྟེ དགེ་འདུན་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་

ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་མཚན་ པ་བསོ ད ་ནམས་མགོན ་པོ་ ལགས་ཙམ་མ་

ཡོ ད་འདུག་ཀྱང་། ད་

འོན་ཀྱང་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ལོ ་བཞི འི་བཙོ ན་

གནས་སྟངས་སོ ག ས་

མོ ར ་ཕྱི ར ་རང་ཁྱིམ་དུ་ འབྱོར ་ཡོ ད ་འདུག

ཟད།

བསོད་ནམས་ཆོས་དར་ལགས་ཀྱང་

འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་དགེ་འདུན་པ་

རི ང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་མཐར།

དེ་ ཡང་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ་ ནང་གནས་ མེད། ད་ལྟའ་ི ཆར་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་

ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་བསྒྲེ ང ས་པ་དང་སྦྱར་ཡི ག་

ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་མེད།

གཙང་ཟིན་ནའང་ད་དུང་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་

བརྒྱད་རི ང་དཀའ་སྡག
ུ ་མྱངས་རྗེས་འདི་ལོའ་ི

བཟོས་ཡོ ད་སྟབས།

བཏང་ཡོ ད་འདུག

ཟད། གོམ་པ་སྤ་ོ སྐབས་འཁར་རྒྱུག་ལ་བརྟེན་

བཙོན་ཁང་ནང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་

དགའ་ལགས་རྒྱའི ་ བཙོ ན ་འོག ་ཏུ ་ལོ ་ ངོ ་ བར་བརྟེན།

ཁོང་གི ་སྐདེ ་པ་ནད་གཅོང་

མི ་གཉིས་ཀྱིས་མཆན་

ཁུ ང ་གཉིས ་ནས་སྐྱོར ་དགོས ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་མ་

དབང་ཆེ ན་སྩོལ་བའི ་ སྐ བ ས་༸གོ ང ་ས་ བཀག་བཙོ ན་འཇུ ག་
གཅན་གཟན་ལྤགས་རི གས་ གི ་ ཁྲི མ ས་ཐག་དང་།

རྒྱན་གོས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་ ལོ་

༤

རི ང་ཆབ་

སླབོ ་ཀྱི་འོད་སྡརེ ་སི ་ཌི ་གཉིས་དང་། ༸གོང་ སྲི ད ་ཁེ ་ དབང་བཙན་

ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་ ༧༠ ཙམ་རྒྱ་གར་ནས་ འཕྲོག་བྱས་ཏེ་ཟི་ཁྲོན་
འཁྱེར་བ་དེ་ དག་རྒྱ་ནག་ཉེན ་རྟོག ་མི ་ སྣས་ ཏི ག ་ཡཱ ང ་བཙོ ན ་ཁང་

པ་དང་མི ་ གཞན་གྱི ས ་སྐྱོར ་ན་མ་གཏོག ས་ བཙན་ཁྱེར་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཁོང་

དུ་ བཙོ ན ་འཇུ ག་བྱས་

ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་དངོས་གྲུབ་ཕུན་ཚོ གས་

སོ ག ས་གཟུ གས་པོའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་

ནས་ལོ་ ༨ ཀྱི་བཙོན་དུས་གཙང་སྟེ་གླདོ ་

ཁོང་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་ཆེད་བསྐྱོད་མེད་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་

གྲུ བ ་ ཕུ ན ་ ཚོ ག ས ་
ལགས་ནི། རང་ལོ་

གཙང་ཟིན་ཡོ ད་ནའང་།

ཉིན་གཉིས་ཕྱིར་

རང་འགུ ལ་གྱིས་འགྲོ་བསྐྱོད་ཐུ བ་ཀྱི་མེ ད་པ་ དཀར་མཛེ ས་རྫོང་བཀག་ཉར་ཁང་དང་དར་

ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོ ད་འདུག

པར་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་ཡོ ད་འདུག དངོས་ དཀར་མཛེ ས ་བོད ་རི ག ས་རང་སྐྱོང ་ཁུ ལ ་

ཁོང་གི ་ནང་ལ་བསྔགོ ་བཤེར་བྱས་ཏེ།

དྲན་ར ནྟེ ་ཚོ ག ས་ཁང་ནང་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཕུ ན ་ཚོ གས་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་མི ་རྣམས་

ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ ཀངྒ་ར་རྫོང ་ཁོང ས་

དངོས་

༦༡ ཡི ན་ཞི ང་། བོད་མདོ་ཁམས་དཀར་

མཛེ ས་ནས་ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གི ་ཁྱིམ་མི ང་

ཡོ ད།

ཚོ ང་ལས་གཉེར་ཞོར།

ཆུ་ཁ་ཚང་ནང་མི ་

ཡོ ངས་ཀྱི་འཚོ ་བར་ལྟ་སྐངྱོ ་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་
འདུག །

ཕྱི་ ངན་སྐུལ ་བྱས་པའི ་ ནག་ཉེས ་བཙུ ག ས་ཏེ་ སྔནོ ་ཁོང ་གི ས ་དཀར་མཛེ ས ་རྫོང ་ཐོག ་ཏུ ་

སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་ངོ་སྤྲོད་གནང་

དྲུང་ཆེ ་ བཀྲ་ཤི ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་

ཡོ ད་འདུག

གྲུབ་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་འཇུ་ འབྲིང ་རི མ ་མི ་དམངས་ཁྲི མ ས་ཁང་ཟེར ་ ལ་ཆུ་ཁ་ཚང་ཟེར་བ་དང་། ཁོང་ལ་གཟའ་
བཟུ ང ་བཙན་འཁྲིད ་རྗེས ་ཉེན ་རྟོག ་པ་ཚོ ས ་ བ་ཞི ག་གི ས། ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ ཟླ་བུ་ཕྲུག་སོགས་གང་ཡང་མེད་མོད། དེ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་

རྩེ་མདོ་སོགས་སུ་ཡུན་རི ང་བཀག་ཉར་གྱིས་

ད་ལྟའ་ི ཆར་ གཅར་རྡུང་འདྲི་རྩད་སྣ་ཚོ གས་བྱས་མཐར།

རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་བོད་མི འ་ི
སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི འ་ི སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད།

༢༧

ཀྱང་མུ ་མཐུ ད་བཙོ ན་འཇུག་འོག་ལྷག་ཡོ ད་

དངོས་དགའ་ལགས་བཙོན་བཀྲོལ་བཏང་བ།
མཆོག་གི ས།

སྤྱིར་ཁོང་གི ་བཙོན་དུས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་

ཕྱི་

གནས་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ་སླ བོ ་གྲྭ འི ་ ནང་བོད ་

ལ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེ ད་བཏང་

མོར་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྐྱལ་ཡོ ད་འདུག་པ་དང་།

དགེ་འདུན་པ་བསོད་

འདུག །

ཞུ ག ས་གནང་མཁན་ཆུ ་ ཁ་ཚང་དངོ ས ་

བཀྲོལ་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠ དགོང་

བཏང་ཡོ ད་ནའང་།

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ས་

དཀར་མཛེ ས ་ཁུ ལ ་གྱི ་ ཞི ་ རྒོལ ་ནང་མཉམ་ འདུག

སམ་དངོས་དགའ་ལགས་རྒྱའི་བཙོ ན་འོག་

བསོ ད་ནམས་མགོན་པོ་ལགས་གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་

བསོ ད་ནམས་ཆོ ས་དར་ལགས་བཙོ ན་དུས་

ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཨམྲ་ཝ་ཏིར་དུས་འཁོར་ ལོ ་བརྒྱད་རི ང་དུ ས ་

བོད་མི ་

བཞི འི ་ བཙོ ན ་དུས ་གཙང་ས ་ྟེ དགེ་ འདུན ་པ་

ནམས་ཆོ ས་དར་ལགས་དུས་བཀག་རྫོགས་

འགྱངས་ཀྱི ས ་རང་ཁྱིམ་དུ་ བསྐྱལ་ཡོ ད་

གནས་ཚུལ་སྤལེ ་གསལ་ལྟར་ན།

ཐག་བཅད་དེ་རོང་བྲག་རང
ྫོ ་གི ་ར་རྔ་བཙོ ན་

འཇུ ་ བཟུ ང ་བཙན་འཁྲིད ་ཀྱི ས ་ཟླ་བ་དགུ འི་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཁམས་

དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་

ཁོང་

ཁང་ནས་གླ དོ ་བཀྲོལ ་

ལྟ འི ་ གཟུ གས་གཞི འི ་

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་བཙོན་འགྲོལ་

བཀྲམས་པའི་ཉེས་འཛུ གས་འོག

གཉིས་ལ་ལོ་ ༤ རེའ་ི བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་

ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་འབྱོར་

རྫ་དབོན་པོ་དགོན་གྱི་

རྒྱ་གཞུང་གི ས་

ལོ ་ བཞི འི་ བཙོ ན ་འཇུ ག ་ཁྲིམ ས་ཐག་བཅད་ ཞི བ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་མེད།

བཏང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦

རྫ་ཆུ་ཁ།

ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན།

ཉིན་ཤས་སྔནོ ་རྒྱ་ནག་

ག ཞུ ང ་ གི ས ་ བ ཙོ ན ་

རྫོང་།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠

དེ་ཡང་ཐོག་མར་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤི ས་

བཙན་བྱོལ་དུ་གྱར་དགོས་དོན་ནི་བོད་ནང་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་ སྲིད ་གཞུ ང ་གི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་

སྨན་པའི་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་

འཁྱེར་ཐོག ་ཉམས་གསོ ག ་ཟི ན ་པའི ་ ལག་ ཡོ ད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

ཚོ ག ས་པའི ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་མོ ན ་གྷ ་ོ འདོད ་རྒུ ་ འཁྱེར།
ི ་།
གླང

ི ་།
ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླང

ི ་།
གླང

ི ་དང་།
སྦར

མེའ་ོ ༢།

གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ ས ངྟེ ་ས་གནས་འགོ་

རྒྱ་གར་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོ གས་སམ་ འཛི ན་ནམ་གཞུ ང་ཞབས་གནས་རི མ་ཟུང་

ི ་། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་ མངའ་སྡ འ
ཆོས་འཕེལ་གླང
ྲེ ་དྲུང་ཆེ ་ཡན་ཞི ག་གི ་དག་མཆན་དང་
ེ ི ་ ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ལག་འཁྱེར། འབལ
སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་

གླིང ་བཅས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བསྟེན ་སྨན ་ཁང་ནང་

(Registration Certificate from MCI or
State Medical Council)

ལས་དམ་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་
འབུལ་དགོས།

དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་

སྨན་པའི་ས་མི ག་ས་སྟོང་ཡོ ད་ན། བོད་མི འ་ི ༣། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༦ བར་ བ་ཞུ ་ བདེའི ་ སླད ་སྡདོ ་གནས་ཁ་བྱང་དང་།
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཟུར་བཅས་སྨན་པའི་ཞབས་ གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས། གླགོ ་འཕིན་ཁ་བྱང་། དེ་བཞི ན་ཁ་པར་ཨང་
སྟེག ས་ཐོག ་སྨན ་སླབོ ་ཐོན ་པ་ཡི ན་ཚེ ་ གོ ང ་ ༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་མཐུ ན་ གྲངས་སོ ག ས་འཚང་སྙན ་ནང་ཁ་གསལ་
འཚང་སྙན་འབྱོར་
གསལ་ས་གནས་མེ འ་ོ དང་ལ་དྭགས་གཉིས་ གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ བཀོད་དགོས་ཤི ང་།
ཀྱི་ནང་སྨན་པའི་ཞབས་ཡུན་ཉུ ང་མཐར་ལོ ་ ཀྱི ་ ཤོ ག ་གྲངས་དང་པོ་ དང་འདྲ་པར་ཅན། རི མ་བཞི ན་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་
ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ།
གཉིས་ཞུ་དགོས། རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོ ཌ་ཁྲོད་ མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།
གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཞུགས་འདོད་ཡོ ད་ ༥། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི ་བདེ་ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦
ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥ ལ།།
རི གས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་ ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།
༦། རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་ ༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུ ལ།༽
འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས།

Nagrota Bag-

༡༩༥༩ ལོར་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་པར་བརྟེན་

གར་གཞུ ང ་གི ་ མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ སྲི ད ་དོན ་ཚན་

གར་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་དང་།

༡། ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་སྨན་ཁང་ནས་ཉུ ང་ མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།
མཐར་ MBBS སླབོ ་ཐོན་ཟིན་པའི་ལག་ ༧། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞི ན་ཡི ན་ཚེ ་འབྲེལ་

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ ཞབས་རྗེས ་སུ ་ འབྲང་

སུ་སྤྱོད་བཞི ན་པ་མ་ཟད།

ནག་
wan

རོ་ཊ་བྷག་ཝན་

གྲོང་སྡ་ེ ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་

རི ག་ཚན་པའི་

Department of Political

Science,Govt.College

ཉེ་བའི་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལོ ་རི མ་གསུམ་པའི་
སླབོ ་མ་གྲངས་

༥༦

ཙམ་དང་སླབོ ་སྟོན་

དགེ ་ རྒན་གཉིས ་བཅས་མཉམ་འཛོ མས་

ཐོག ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྒྲོམ ་གཞི ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་
སྐ བ ས་དེར ་བོད ་མི ་ཁྲི ་ ཕྲག་བརྒལ་བས་

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཞན།

འགོ་ འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་ བྱ་སྤྱོད ་ཉེས ་སྐྱོན ་

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

སྐད་ཡི ག

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

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤི ས་སོགས་རྒྱུན་འཛི ན་གནང་བཞི ན་པའི་སྐརོ ་

ནས་བཙན་བ ྱོ ལ ་ལ་བསླ བེ ས་ཡོ ད་སྐ ར
ོ །

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད། གཞན་ཡང་དྲུང་ཆེས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ་སྐརོ ་དང་།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོའ་ི

བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱི ས་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་

རེ་བཞི ན་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་།

དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ བོད ་མི ་བཙན་

ཐོ ག ་ནས་མང་གཙོ འི ་ ལམ་ས ྲོལ ་ལོ ང ས་

ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་ངོ་བོ་དང་ལས་འགན། ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་རེ་
དེ་བཞི ན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་གསུམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ལས་འགན་གང་ཡི ན་པ་

སོགས་གོ་བདེའ་ི ངང་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སྟེ་ལས་རི མ་མཇུག་སྒྲིལ། །

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བའི་
ཐད་ལ་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ་དཔྱད་ཞི བ།

ར་ུ ཊར་སི ་ (Reuters) གསར་འགོད་པ་ཌེ་ཝི་ཌི་
ལེག་ (David Lague) དང་སཊེ་ཕིན་ི ནེ་བེ་ཧེ་
(Stephanie Nebehay) ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༣ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན།

ཚོ འ་ི རྩོམ་ཡི ག་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་དང་ཕག
ྱོ ས་ ཀྱི ་ གྲོང ་ཁྱེར་ཁག་ཏུ ་ཡང་ཡང་བཀའ་སླབོ ་

བརྗོད། ཇི་ནི་ཝར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས། རེད། ཉན་དང་མ་ཉན་མི ་སྒརེ ་སོ་སོའ་ི རང་

པ་ཞིག་རེད། ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་བྱུང་འདུག དེད ་བཏང་ནས་ངོ་ རྒོལ ་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་

རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ངོས་ཀྱི་འགན་

ནང་པའི་ཤོག་ཁག་གི་དྲ་རྒྱའི་སངྟེ ་།

གསར་འགོ ད ་པས་ཟུ ར་མཇལ་ཞུ ་ སྐབ ས་ ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་མི ་རི གས་ཡི ན་པ་དང་།

ཡོ ངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞི བ་བྱས་

བསྩལ་ཆེད་ཆི བས་སྒྱུར་སྐངྱོ ་སྐབས།

རས
ྗེ ་

ྒོ ་བདྱེ ་མཁན་ཕལ་མོ་
།རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ ཅེས་དེ་རི ང་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་གསར་ བཞིན་ཡོ ད། ངོ་རལ
མཆོ ག ་ལ་ངོ་ རྒོལ ་སུ ན ་གཙེ ར ་བཟོ་ མཁན་ འགོད ་ལྷན ་ཚོ ག ས་རྗེས ་འདི་ ག་རུ་ ཊར་སི ་ ཆེ ་ཚོ གས་པ་དེར་གསར་ཞུགས་བྱེད་མཁན་

༄༅།

ད་

ནས་བཟུ ང ་༸གོང ་ས་ཏཱ ་ལའི་ བླ་ མ་མཆོ ག ་

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་

བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོ ད།

ཁོ་པ་

དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ ཚོ ས ་བོད ་རི གས་ངོ་རྒོལ་བ་ཉུ ང་ཤས་ཡོ ད ་

ལའི་བླ་མའི་གཏམ་བཤད་དང་གསུང་ཆོ ས་

ཚན་ཐོག་སླབོ ་ཡོ ན་གནང་རྒྱུ་འདི་གར་ཡི ག་ངག་གཉིས་ཐོག་འབལ
ྲེ ་བ་གནང་འབར
ྱོ ་བྱུང་

ཡོ ད། ཁོ་པ་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཆོས་ལུགས་

དགོས་པ་དང་སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་ཞུ་སྙན་ཁག་ལྷ་ོ སྤྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ Chief Representative Office,

བལ
ྱོ ་དུ་ཕེབས་ནས་མི ་ལོ་ ༥༠ ལྷག་སོང་

བསྒྲགས་སྤལེ ་འདུག

བས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ ཀྱི་རྨོངས་ཞེན་བྱེད་མཁན་ཞི ག་དང་ཟོག་རྫུ་
གཅི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུས་ནས་བརྩི་བཀུ ར་ རེད། ཅེས་སྙནོ ་འཛུ གས་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།

དེ་ནི། སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་འདི་ག་ར་ུ

ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས་རྟོག་ཞི བ་བྱས་

ཡང་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ཕལ་ཆེ ་

ཧ་ཅང་ཞུ ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དེས ་པེ་ ཅི ང ་སྲིད ་

པ་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་ གཞུ ང ་ལ་ཁོང ་ཁྲོ་ དྲག་པོ་ སླངོ ་བཞི ན ་ཡོ ད །
རྒོལ ་མཚན་སྨད ་ཞུ ་ མཁན་ནང་པའི ་ ཤོ ག ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱུན་དུ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་
ཁག་དེར ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་ ཁ་བྲལ་བ་རེད། ཅེས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་

གི ས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ར་སྤྲོད་ བྲལ་གཏོང་མཁན་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་གྱིས་
བྱས་རས
འདི་ སྙནོ ་འཛུ གས་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད། ཨ་རི འ་ི ཁེ་
ྗེ ་སྤལེ ་བ་ཞིག་ཡི ན་འདུག
ག་རུ ་ ཊར་སི ་ གསར་ལས་ཁང་གི ས ་ར ག
ྟོ ་

ཞི བ ་བྱེད ་སྐབ ས་ནང་པའི ་ ཤོ ག ་ཁག་དེ་ རྒྱ་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ལག་ཆ་གཙོ ་ བོར ་བཀོལ ་

ལི ་ ཕོར ་ནི་ ཡའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ཤུ གས་ལྡན ་
ཚོ ག ས་པས་དགེ་ རྩ་ཚོ ག ས་པའི ་ མི ང་ཐོག ་

ནས་དེབ་སྐལ
ྱེ ་བྱས་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུགས་

ནས་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྟེང ་བོད ་མི འི ་ ཆོ ས ་ཕ ྱོག ས་ ལྡན་ཚོ གས་པའི་མགནྲི ་ཚབ་པ་ཚོ ས་བརདྗོ ་པ་
ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་ལ་མཚན་སྨ ད ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ལས་ ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་བཟུང་

འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དངོས་ར་འཕྲོད་ ཁོ་པ་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་
ེ ་ཡོ ད་པ་ངོས་ལེ ན་བྱེད་
ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། ཁོ་པ་ཚོ འ་ི དྲ་རྒྱའི་སངྟེ ་། ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་སྤལ

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཤུ ག ས་ལྡན ་ཚོ ག ས་པའི ་ འགན་ བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་པེ་ཅི ང་གཞུང་ངམ་རྒྱ་ནག་
འཛི ན་རྣམས་ཀྱིས། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རལ
ྒོ ་ དམར་ཤོག་ཚོ གས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་

གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ ་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་

ངོས་ལེན་བདྱེ ་ཀྱི་མེད།

ངོ་རལ
ྒོ ་བ་དེ་དག་

མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་
ཡི ན། ཞེས་བཀོད་པ་མ་ཟད། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ ཟེར་བའི་དྲེགས་པ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་

ཏཱ་
ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ནས་བཟུང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གྱི་ཚོ གས་མི འ་ི གྲས་ནས་ཡི ན་འདུག
ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་དང་ཚོ གས་པ་དེའི་དྲ་ ལའི་བླ་མས་དྲེགས་པ་དེ་འབྱུང་པོ་འཚེ ་བ་
རྒྱ་བཅས་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་

ཅན་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མི ་

བཀོད་པ་ཙམ་ལས། རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡི ན་གྱི་
གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད།

ུ ་བའི་ལམ་སནྟོ ་མཛད་བཞིན་ཡོ ད།
རང

གསལ་བསྒྲགས་དེ་ལེན་ཕོ་ལེའ་ི

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ཏཱ་ལའི་

ཟླ་ཚེ ས་གང་ཡང་མི ་གསལ་བའི་

མི ང་ཅན་ཐོག་སྤལེ ་བ་དང་།

Len Foley

ཁོ་པ་ནི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་

ར་ྡོ

ར ྗེ་ ཤུ ག ས་ལྡན ་རྗེས ་འབྲང་པ་ཚོ ས ་དགུ ང ་
གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི

བླ་མས།
ཟད།

ཁོ་པ་ཚོ ར་སྡག
ུ ་སྦྱོང་བཏང་བ་མ་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁདྲོ ་དབནྱེ ་

ཁོ་པའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་དེ་སྔ་དྲ་ དཀྲུ ག ་བཟོ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པའི་ སྐྱོན ་འཛུ ག ས་
རྒྱའི་ སྟེང ་ཡོ ད ་ཀྱང་ད་ཆ་མཐུ ད ་མཚམས་ ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས།
བཅད་འདུག ཧོང་ཀོང་དུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་ ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་སྔ་མི ་ཤེས་པར་རྨོངས་པའི་

རེད།

པའི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཤུ གས་ལྡ ན ་ཚོ གས་པའི ་ གཞན་དབང་དུ་སོང་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་པ་
མགནྲི ་ཚབ་པ་ནི་ཀོ་ལ་སི ་པི་ཊི ་སི ་ Nicho- རེད། དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་པ་དེས་གནོད་ཚབས་

las Pitts

ཁོ་པར་དེའ་ི སྐརོ ་གསལ་བཤད་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཀུ་ར་ུ པ་ནི་ངྷི་ཤེས་ཡོ ན་ཐེབས་
རྩེའི་སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས།

འདྲེན་མཛད་ནས་གསུང་པ་ཞིག་རེད། བསྲོ ་

ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཆེད་བཙུགས་པའི་ཚོ གས་
གསལ་བསྒྲགས་

༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽

པ་ཚོ ་དང་ལག་འབྲེལ་བྱས་ནས་སྐད་འབོད་

ཁང་གི ་ རྟོག་ཞི བ ་བྱས་པའི་རྩོམ་ཡི ག་ལུང ་ བྱས་པ་དང་། རྔ་རངྡུ ་བ། མཚམས་རེ་ཏཱ་

པ་དེ་ཡང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐར
ོ ་གསལ་

དབང་རེད། ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཡོ ད།

མཆོ ག ་གི ས ་དེ་ སྔ་ རུ ་ ཊར་སི ་ གསར་ལས་

སྐབས་ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་

མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་མ་ཟད། ཆེད་མངགས་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་སྐརོ ་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག ཅེས་གསུངས།

ྒོ ་བ། གནད་དོན་འདི་དེ་སྔ་
བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་བཏོན་ཡང་གསལ་བཤད་གང་ ནུབ་ཕགྱོ ས་ངོ་རལ
ཡང་བདྱེ ་མེད།
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྱི་གླངེ ་གཞི ་ཙམ་ལས་
རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཤུ ག ས་ལྡན ་ཚོ ག ས་པ་ཕྱི ར ་བསྡུ་ ཡོ ངས་གྲགས་ཤི ག་མི ན་ནའང་། ད་ཆ་ནབུ ་

ྱོ ས་སུ་རྩོད་གཞི་འདི་བསླབེ ས་ཡོ ད། ངོ་
བྱ་རྒྱུ འི ་ ཐག་གཅོད ་བྱས་པའི ་ སྐར
ོ ་མཁྱེན་ ཕག
རགྟོ ས་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་ རྒོལ ་བ་ཚོ ས ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་བྱང་ཨ་
སྐརོ ་འདྲི་སྐབས། ངོས་ཀྱིས་མི ་ཤེས། ཁྱེད་ རི ་དང་། ཡུ་རོབ། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལ་ཡ་བཅས་

ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཁག་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞི ན་

ཉེ་ལམ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་མཛད་འཆར་

སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཧ་ལམ་བྱུང་མེད།

འོན་ཀྱང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ཉེ་པོ་ཡོ ད་

པའི་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་བདུན་ཕྲག་འདིའ་ི འགོ་སདྟོ ་ཙམ་དུ་མེ་

ཌི ་སན་དང་ཝི ་སི ་ཀན་སི ན་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་སྐབས་ངོ་རལ
ྒོ ་བདྱེ ་མཁན་ཉུ ང་ཤས་
ཤི ག་བྱུང་ཡོ ད་སྐརོ ་བརདྗོ ་བྱུང།

དེ་རི ང་

འདིར ་སུ ད ་སི ་ གྲོང ་ཁྱེར་ཇི ་ ནི་ ཝའི་ འཛམ་
ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལས་ཁུངས་
གླང

ཀྱི་ཁ་སྤྲོད་མདུན་ཐང་དུ་མི ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་
མང་པོས ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་ལག་ཏུ ་བཟུ ང ་
ནས། རྔ་རངྡུ ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་འཚམས་

འདྲི་དང་སྦྲགས། ཁོང་གི་བཀའ་སླབོ ་ཉན་དུ་

བཅར་ཡོ ད་པ་ལས། བོད་མི འ་ི ཆོས་ཕག
ྱོ ས་

ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་ལ་ངོ ་ རྒོ ལ ་སྐ ད ་འབོད ་བ ྱེ ད ་
མཁན་མཐོང་རྒྱུ་མི ་འདུག

སྔ་ལོར་༸གོང་

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་སྦངེ ་ལོ ར ་ནང་དུ་ ཡོ ད ་པའི ་ ཀུ ་ རུ ་ པ་ནི་ དྷི་ མཐོ་ སླབོ ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ ་

བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་མཁན་སླབོ ་མ་ ༡༨ ལ་གཤམ་གསལ་སླབོ ་

ན། བཞུགས་བླ་ོ ཡོ ད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྒྱུགས་འབྲས་ཉུ ང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་

Banglore No. 7, Sampangiramaih Garden, Srinivagalu, Viveknagar Post, Banglore-560047. Ph: 080-25506842/43 Email:chiefrepbanglore@tibet.net

དགོས་པ་དང་།

ཁང་གི་དྲ་རྒྱར་
བསྒྲགས་སུ།

འབུལ་

སླབོ ་ཡོ ན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཆེད་གོང་གསལ་སླབོ ་གཉེར་

www.krupanidhi.edu.in

Course Details

ནས་ཕབ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་
No. Scholarships

Tuition Fees

Diplomacy in Pharmacy

1

100 % waived

Bachelor of Pharmacy

1

50 % waived

1

100 % waived

2

50 % waived

2

50 % waived

2

50 % waived

Krupanidhi College of Pharmacy

Krupanidhi College of Nursing
Diplomacy in GNM(General Nursing
& Midwifery)
B.Sc Nursing
Krupanidhi College of Physiotherapy
Bachelor of Physiotherapy

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ཨ་རི ར་ཆི བས་སྒྱུར་
སྐབས་ངོ་རལ
ྒོ ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བདྱེ ་མཁན་

Krupanidhi Degree College
Bachelor in Business Management
2
(BBM)

50 % waived

མགནྲི ་ཚབ་པ་བོད་རི གས་བསོད་ནམས་རི ན་

Bachelor Commerce (B.com)

2

50 % waived

ཆེན་གྱིས། ད་ཆ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱི་
ལས་འགུལ་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

Bachelor Computer Application (BCA) 2

50 % waived

ཡི ན་ཤེས་རགྟོ ས་མེད་སྐརོ ་བརདྗོ ་བྱུང་། ཁོ་

1

100 % waived

པ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཚུལ་

Bachelor in Arts(BA) English,
Journalism & Psychology

2

50 % waived

སྐབས་དེའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུགས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་

དང་། ཁོ་པ་སྒརེ ་ངོས་ནས་ངོ་རལ
ྒོ ་མུ་མཐུ ད་

དགོས་མི ན་ཐད་ཐག་གཅོད་བྱུང་མེ ད་པ་མ་

ཟད།

ཁོ་པ་དང་ཤུགས་ལྡན་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་

ཁག་གཅིག་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་དོལ་རྒྱལ་ལ་
དམ་བསྒྲགས་མཛད་པར་བརྟེན་གཞི ས་བྱེས་

གཉིས ་སུ ་ བོད ་མི ་དོལ ་རྒྱལ་བསྟེན ་གསོ ལ ་

བྱེད ་མཁན་ཚོ ་ ནང་དང་དགོ ན ་པ་སོ ག ས་

ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའི་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་
ཡོ ད་ཅེས་བརདྗོ ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་འདི་ག་ར་ུ
ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས་གནས་ཚུ ལ་

དེ་བདེན་པ་ཡི ན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུ བ་
མེད།

རི ན་ཆེན་གྱིས།

དཀའ་ངལ་མངྱོ ་

མཁན་ངོ་ མ་དེ་ གཞི ས ་བྱེས ་གཉིས ་སུ ་ བོད ་
མི ་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ ་ཡི ན།

ཞེས་

དོགས་འདྲི་གཞན་ཡོ ད་ཚེ ་གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་གཏུ གས་ཡོ ད་པ་བཅས།
རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠ ལ།
Scholarship Section,
Department of Education,
Central Tibetan Administration,
Gangchen Kyishong,
Dharamsala-176215,
Distt.Kangra,
Himachal Pradesh
Ph. 01892-226695, 222572,222721
Fax:01892-223481
Email:scholarship@tibet.net
Website: www.sherig.org

ཤེས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་། བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

༼འཕ

4

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་བཞི ་པ།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་པྲེམ་ཀུ་མཱར་ད་ུ མལ་མཆོག་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཟུར་ཉན་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

སྐ་ུ ཞབས་ཀ་རན་སི ངྒ་མཆོག

སྐབས་

གཅི ག ་པའི ་ ལས་ཉིན ་གསུ མ་པའི ་ སྐ བ ས་

མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་ཟུ ར ་
པ་སྐ་ུ ཞབས་པྲེམ་ཀུ་མཱར་དུ་མལ་

ཚོ གས་ཀྱི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་བཅུ ་

Shri.

མཆོག་དང་།

Prem Kumar Dhumal

ཀྱི་བླནོ ་ཆེན་

འདྲི་གནང་སྐབས་སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམ་པ་སོ གས་

མོན་ཀོ་ཊི ་ཡ་

པའི་ལས་ཉིན་ལྔ་པའི་ཚོ གས་དུས་སྐབས་ཧི་

Ayurveda

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐ་ུ ཞབས་ཨ་ཇེ་སི ང་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད། ༡༠།༤༥ ཙམ་ལ་སྐབས་བཅོ་

ཀྱི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་བཅུ ་ གཅི ག ་

རི ག་བྱེད་

མཆོ ག་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་ནང་ཁོང་རྣམ་པར་

མཆོག

ལྔ་ པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་

ཉིན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི ཚེ འ་ི བཅོ ་ ལྔ ་ པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་

Shri.Kishan Kapoor

ཟུ ར་ཉན་དུ་ ཆེ ད ་ཕེབ ས་འདུག ་པ་དང་།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་

༢༣

ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་

རྡ་སའི་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་
Ajay Singh Mankotia

གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མི ་ཡོ ང ས་ཀྱི ས ་སྐུ ་

ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ལྕམ་

གསོ ལ ་ཇའི ་ བར་གསེ ང ་སྐ བ ས་སྐུ ་ མགྲོན ་

ལགས། རྡ་ས་མེཀ་ལོ་གྷན་ཇིའ་ི གྲོས་སྡ་ེ ལྷན་ བཞེངས་ཏེ་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ཚོ གས་

Ward 3 MCD

སྐ་ུ སི ་ནེ་ཧ་

Smt. Sneha

ལགས། རྡ་ས་ རྣམ་པར་གསོ ལ ་ཇ་ཞལ་ཏོག ་ཕུ ལ ་བ་དང་

མེག་ལོ་གྷན་ཇིའ་ི གྲོང་སྡ་ེ ལྷན་ཚོ གས་

Ward

3 MCD

Vipin

Nehari

ཀྱི་འོས་མི ་ཝི ་པིན་ནེ་ཧ་རི ་
ལགས།

འཕགས་བོད་མཛའ་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི BJP དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་དི་ནེ་ཤི ་ Shri.
ཞབས་པཱ་ཝན་རཱ་ན་ Shri. Pavan Rana Dinesh ལགས་བཅས་ཟུར་ཉན་དུ་ཕེབས་
ལགས།

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི བླནོ ་ཆེན་

ངོ་ སྤྲོད ་དང་འབྲེལ ་གུ ས ་བསུ འི ་ འཚམས་

སྦྲགས། སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་རྣམ་

གཉིས་མཆོག་དང་།

ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་

མཆོ ག་དང་ལྷན་ཟུར་མཇལ་ཡང་ཞུས་ཡོ ད་
པ་བཅས།།

སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ ་ཀྱི་རྗེས་དྲན་ ར་ུ སུའ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་མཆོག་གི ས་གཙོས་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་
གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར།
གཅིག་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཟུར་ཉན་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨ པས། བལ་ཡུལ་འཇོ་འཁེལ་ཁུལ་སུད་སི ་རྒྱ་
ཉིན་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི ་མང་སྤ་ྱི འཐུ ས་ གྲམ་དམར་པོའི་རོ གས་རམ་འབྱོར་བཞི ན་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༡༡ པའི་རོགས་ཚོ གས་དང་།

བོད་ནས་བོད་མི ་

པའི་ལས་ཉིན་བདུན་པའི་ཐོག་སྤྱི ་ཟུར་སྟག་ གསར་དུ་རི མ་འབྱོར་རྣམས་ལ་གསུང་སྒྱུར་
མཚེ ར་དགའ་བ་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་སྐུ་ཚེ ་ གནང་ས་ྟེ ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱི་

མ་ཟིན་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་པར་ ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢ ནས་ཕྱི་ལོ་
གཞུང་འབལ
ྲེ ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རས
ྗེ ་དྲན་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༤ བར་བོད་མི ་
གྱི་སྤ་ྱི མོས་གས
ྲོ ་ཆོད་བཞག་ཡོ ད།

ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་

དེ་ མང་སྤ་ྱི འཐུ ས་སྐབས་གསུམ་པ་དང་།

ཕྱི་

༩་༣༠ ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ཕྱི་

ཐོག་གས
ྲོ ་ཚོ གས་དབུ་འཛུ གས་བསྐྱངས་ཏེ་སྤྱི་ ལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༤ བར་བོད་མི ་
འཐུ ས་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཟུར་སྟག་ མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་བཞི ་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་
མཚེ ར་དགའ་བ་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཕྱི་ལོ ་ འཁུར་བཞེས། རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་སྐ་ུ ཚེ ་མ་ཟིན་པའི་ ཀྱི་བུད་མེད་ཚོ གས་པ་དང་། མདོ་སྨད་ཆོལ་

ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ ཁའི་དབུས་རྒྱུན་ལས། ས་གནས་རང་བདེན་

མྱ་ངན་གུ ས ་འདུད ་ཀྱི ་ ར ས
ྲོ ་ཆོ ད ་ ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་
ྗེ ་དྲན་ག ས

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་ ༡༥ བཞི ན་ར་ུ སུའ་ི སྐ་ུ ཚབ་
པའི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

༡༡

པའི་ དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་

ལས་ཉིན་བཞི ་པ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣

པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་བཅས་

ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ར་ུ སུའ་ི གྲོས་ཚོ གས་

ཟུ ར་ཉན་དུ་ བཅར་

མཆོག ཁོང་གི ་

སྤྱི ་ འ ཐུ ས ་ ཚོ ག ས ་

འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཨི ་རི ན་ཆི ་མཱཌ་ཁ་ནོཔ་
Irinchey Matkhanov

སྐ་ུ ཟླ་ལྕམ་སྐ་ུ ཌ་རི ་ནཱ་མཱཌ་ཁ་ནོཔ་

སྐ བ ས་བོད ་མི ་མང་

Darina

གཙོ ་ སྤནེ ་པ་ཚེ ་ རི ང ་

འགུ ལ ་གྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ལྕམ ་སྐུ་ ཇུ ་ ལི ་ཡ་ཛི ་

ཚོ གས་ནང་ངོ་ སྤ ྲོད ་

Matkhanov

རོན་ཀིན་ནཱ་

མཆོག ར་ུ སུ་བོད་སྐྱོབ་ལས་

Julia Zhironkina

མཆོག དེ་

མ ཆོ ག ་ གི ས ་ ག ྲོ ས ་

གནང་བར་ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཏེ་དགའ་

ུ ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
རི ག་གཞུང་བརྗེ་ལེན་གྱི་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༦ དང་བསོད་ནམས་མཚོ ་མོ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་

ཉིན ་ནིའུ ་ ཡོ ག ་ཏུ ་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཇུ ་ ཌི ་ ཁུངས་སོ་སོའ་ི རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་གནང་

རི མ་པར་གནང་ཞིང་། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ི

སན་དྲན་རནྟེ ་གྱི་ཡི ་ཤུའ་ི ལྷ་ཁང་དུ་

འཛུ གས་སྐབས་དཔལ་འབྱོར་ཐབས་འཚོ ལ་

དོན་ཁང་དང་ཁལ་མུ ག་གཞོན་ན་ུ ཚོ གས་པ་

ཆེ ན ་པོ་ བཞེས ་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་ཁོང ་ནི་ བོད ་

གིས་གོ་སྒྲིག་འོག

ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གྱི་འཇུག་སྒ་ོ ཆེར་

ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་པའི་མི ་རི གས་བཅས་ཀྱི་ སྟོན ་ཐོ ག ་ཨ་

རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོའ་ི འགྲན་བསྡར
ུ ་ཐོག་མར་དབུ་
གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་སྒའོ ་ི ཐོག་ལ་ཐུ གས་འཁུར་

བསྟན་སདྲི ་མི ་རི གས་དང་བཅས་པར་སདྲི ་ཞུ་

བསྐྱེད་ཡུན་རི ང་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་ཅན་
ཞིག་ཡི ན། གསྲོ ་ཆོད། སྐ་ུ གཤེགས་དེ་ཉིད་

གས
ྲོ ་འཆར་ཡི ག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་སྙན་སྒནྲོ ་

ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་སྐ་ུ ཚེ ་

དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རནྟེ ་

ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོར་འཁྲུངས་ཞིང་།

ཅད་མཁྱེན་པའི ་ གོ་ འཕང་ལ་མྱུ ར ་དུ་ རེ ག ་

Judson

ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཐུ ན་མོང་

Kalmyk Youth Conference

དང་ཨི ན་སྐད་ཐོག་སྙན་ངག་ཀྱང་གྱེར་འདོན་
ཡང་གནང་

བསམ་ཆེ ན ་པོས ་ཀ་ར ར
ྲོ ་ཆོད་དུ། བོད་མི ་
ྡོ ་བུ ད ་མེ ད ་མཐུ ན ་ ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྤ་ྱི མོས་གས
ཚོ གས་གསར་འཛུ གས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ མང་སྤ་ྱི འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ བར་མཐུ ན་གགྲོ ས་ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨ ལ། ཞེས་སྙན་སྒནྲོ ་གནང་།
ཚོ གས་པ་དེའ་ི ནང་ཕྱག་ལས་གནང་།
གླངི ་

Saint Joseph

རརྡོ ་ དེ་རས
ྗེ ་ཚང་མ་སྐ་ུ བཞེངས་ཀྱིས་སྐར་མ་

༡

ཨི ན་ཇིའ་ི སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ རི ང ་ངག་བཅད་མྱ་ངན་གུ ས ་འདུད ་ཞུ ས ་

སླབོ ་སྦྱོང་ཕྲན་བུ་གནང་ས།ྟེ སྐབས་དེར་བོད་ མཚམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྔནོ ་

མི ་རྣམས་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབར
ྱོ ་གྲབས་ཡི ན་ རྩིས་ཐོག་མུ་མཐུ ད་བག་ྲོ གླངེ ་གནང་ཡོ ད། །

ཚོ གས་ཕན་ཚུ ན་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཚགས་
ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་གཏོང་རྒྱུ།

དེ་བཞིན་སྤ་ྱི

ཚོ གས་ཕན་ཚུན་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱིས་ཁུངས་

དབར་མཐུ ན་སྒྲིལ་དང་གྲོགས་འདྲིས་བཅས་ རི འི ་ སྐུ ་ ཚབ་

ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ དོ ན ་ ག ཅོ ད ་
ཚུ ན་རི ག་གཞུང་བརྗེ་ལེ ན་གྱི་དུས་སྟོན་ཞི ག་ སྐ ལ ་ར ྡོར ་ཨུ ་

བོད་རང་བཙན་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ གས་པ།

ལྷག་ བཅས་རྣམས་ལ་ཐུ གས་གསོའ་ི འཚམས་འདྲི་

རི ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་ནས་མུ ་མཐུ ད་སྤྱི་

བོད་རི གས་དང་། སོག་པོ། ཤར་པ། ཧི་མཱ་ འ དི འི ་ དུ ས ་

མ་ཟིན་པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག བཟང་རི མ་བརྒྱུད་ཀྱི ས་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ལོར་རྒྱལ་གཅེས་སྙངི ་སབྟོ ས་དང་།

པའི་དགོངས་བཞེད་ཅི ག་ཡི ན་པར་བརྟེན་ཨ་

ཨ་རི འ་ི ནང་གནས་སྡདོ ་ འདུག ཐེངས་

སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་ ད ཀ ར ་ ཚ ང ་
དུས་སནྟོ ་དེའ་ི ཐོག་ཤར་པ་ཁོངས་ཀྱི་སླབོ ་ཕྲུག་ ལ ག ས ་ འོ ས ་

༡༩༦༠ པའི་སྨནོ ་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི ་ལྟསོ ་

དགོང་དྲོར་དེང་དུས་བོད་

ཨ་རི ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ དང་ཁལ་མུ ག་གཉིས་ཀྱི་རི ་མོ ་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་

Memorial Church

གནང་དོན། སྔནོ ་གླངེ ་། བོད་མི ་མང་སྤ་ྱི ཟུར་ རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ ་རབས་ཀུན་
ི ་ལྷུང་རྣམས་བྱང་ཞི ང་
སྟག་མཚེ ར་དགའ་བ་དབྱངས་སྒལ
ྲོ ་ལགས་ནི། ཏུ ་བྱས་བསགས་སྡག

བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་འབར
ྱོ ་རས
ྗེ ་ཕྱི་ལོ་

བསུ་ཞུས་ཡོ ད། །

དང་ཆེད་ལས་མི ་སྣ། ས་གནས་བོད་རི གས། བ སྡུ འི ་ ལ ས ་
ཁལ་ རི མ ་ ད ང ་

མུག་སྤུན་ཟླ་ཚོ གས་པ། ནིཌ་སན་ཊེམ་པལ་ འབལྲེ ་ནས་བཅར་མ་ཐུ བ་པར་བརནྟེ ། ཁོང་

Nitsan Temple

དགོན་པ། སོག་པོའ་ི
Foundation

དང་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའ་ི

Mongol Heritage

ཐེབས་རྩ་ཁང་དང་ཨུ་ལན་ཛུ ་

ལ་ཏཱ་སྒྲ་འཇུག་ཁང་ Ulan Zulata བཅས་
ནས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ཉིས ་བརྒྱ་ཙམ་མཉམ་

ཞུགས་གནང་འདུག

གསུམ་ཟློས་གར་དང་།

མོཔ།

དུས་སནྟོ ་ཐོག་ཆོལ་
ུ ་ཡུ་
ཨི ་ལི ་ནཱ་ཆར

Elena Churyumov

Lyudmila

ཡུཌ་མི ་ལ།

དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་

གི་ཚབ་ཏུ ་དོན་ཁང་གི་ལས་བདྱེ ་བསྟན་འཛི ན་
དབྱི ག ་གཉེན ་ལགས་ཀྱི ས ་གསུ ང་བཤད་

སོ་སོའི་རི ག་གཞུང་དང་ཆོ ས་ལུགས་སོགས་

ཀྱི་སྐརོ ་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

བོད་རི གས་

བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་དང་། མཇུག་ཏུ ་བསྟན་
འཛི ན་དབྱིག་གཉེན་ལགས་ཀྱིས་ཁལ་མུ ག་

གཞུང་གཅིག་གྱུར་ཡི ན་པའི་ཧི་མཱ་ལ་ཡི འ་ི མི ་

ཕན་ཚུན་དབར་འཆམ་མཐུ ན་དང་ཆི ག་སྒྲིལ་

སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་གནང་བའི་ནང་།
དང་སོག་པོ།

དེ་བཞིན་ནང་ཆོས་ཀྱི་རི ག་

རི གས་ཕན་ཚུ ན་དབར་ལོ ་རྒྱུས་ཐོག་མཐུ ན་

གཞོན་ན་ུ ཚོ གས་པས་ཐེངས་འདིར་མི ་རི གས་
ཡོ ང་ཆེ ད་གོ་སྐབས་དེ་འདྲ་ཞི ག་བསྐྲུན་པར་

སྒྲི ལ ་དང་འབྲེལ ་བ་དམ་ཟབ་ཡོ ད ་པ་གོང ་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞེས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་རི ང་ནས་ཐུ གས་ལ་བརྣག་

པ་བཅས། །

མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ གནང་སྟེ་ལས་རི མ་མཇུག་སྒྲི ལ་ཡོ ད་འདུག་

པར་ངོས་ལྔ་པ། 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ སྔནོ ་རྩིས་གཏམ་བཤད།
༄༅། །མཆོག་ཏུ ་བཀུར་བར་འོས་པའི་བོད་མི ་མང་
སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ི
སྔནོ ་རྩིས་འཆར་འབུལ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་

ཡི ན།

གྲོས ་ཚོ གས་སུ ་སྔ ནོ ་རྩིས་འཆར་

འབུལ་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུའི་ལས་རི མ་འདི་

མང་གཙོ འི ་ སྲི ད ་དབང་གི ་ ལམ་ལུ ག ས་གལ་གནད་

ཆེ་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

རང་རེའ་ི གནས་བབ་ལ་ཆ་

མཚོ ན་ནའང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ལོ ་རེའི་ཡོ ང་

འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཡོ ངས་རྫོགས་ལོ་འཁོར་སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཆེད་འགོད་འབུལ་

ཞུ ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གི ་ལས་འགན་གལ་ཆེ ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལྟར་སྔནོ ་རྩིས་སུ་བོད་དོན་བདཻན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི ས་
གཙོས་མང་ཚོ གས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལྟ་སྐྱོང་དང༌། སྐབས་བབས་ཀྱི་གལ་ཆེའ་ི ལས་དོན་འཆར་སྒྲིག དེ་བཞི ན་རྒྱུན་ལྡན་

འཛི ན་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་དེའ་ི ཡོ ང་འབབ་ཁ་གསལ་དང་ཞི བ་ཚགས་གང་ཐུ བ་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད། གྲོས་

ཚོ གས་ནས་ཀྱང་དེར་ཐུ གས་ཞི བ་ཀྱིས་དགོས་དངུལ་གཏན་འབེབས་དང་ཆབས་ཅི ག་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་

གནས་བབ་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ཐབས་ལ་དགོངས་བཞེས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུ ད་ལ་མཁོ་
བའི་ལས་རི མ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་ཀྱི་སྔནོ ་རྩིས་འདི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི ་པའི་སྔནོ ་རྩིས་མཐའ་

མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྐརོ ་སྙན་སྒྲོན་རྒྱས་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༢༠༡༢་་༡༣

༣༤༣་༢༥

༢༠༡༣་་༡༤

༣༨༢་༨༦

༢༠༡༤་་༡༥

བླནོ ་རྣམ་པ་དང༌། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི དྲུང་ཆེ་ཆུང་གི ས་དབུས་ལས་བྱེད་རྣམ་པའི་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས། དེ་བཞི ན་
གྲོས་ལ་དབང་བའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་དབུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་
རྣམ་པས་སྐབས་དུས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཅས་ལས་བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་ཞུ་གི ་ཡོ ད།

ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུ ད་དགོས་རྒྱུ་བརྗོད་མ་དགོས་པ་ཡི ན།

ད་དུང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་

༦༥་༠༢

༥༩༠་༥༥

༡༤༢་༦༧ ཚོ ད་དཔག་ལྷག་འཆར།

གོང་གསལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་དང་སྔནོ ་རྩིས་མ་དངུལ། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་གྱིས་

གཙོ ས་ལོ ་རེའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཡོ ང་དམི གས་གཞན་བཅས་ནས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལོ ་གཅི ག་གི ་འཛི ན་སྐྱོང་
རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་རང་གསོ་ཐུ བ་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ད་ལྟའ་ི ཆར་ཆགས་ཡོ ད།
༡་༣ ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ལོ་རེའ་ི སྔནོ ་རྩིས་ཁྲིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་གྲོས་ཚོ གས་དང་ས་གནས་
འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་འདུའ་ི བཀའ་འཁྲོལ་འོག་དབུས་ནས་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་གཏོང་མུས་ལས་ཁུངས་གྲངས་

༡༡༥

དང་ཆ་ཤས་གཏོང་མུས་གྲངས་ ༥༨ དེ་བཞི ན་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་ས་གནས་ནས་གཏོང་མུས་གྲངས་ ༡༨ སོ་སོར་

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ལོ་རེའ་ི འགྲོ་གྲོན་གྱི་དགོས་དངུལ་དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གཏོང་དམི གས་ཟུར་བཀོལ་མ་

དངུལ་ཡོ ད་པའི་ལས་ཁུངས་གྲངས་ ༩༧ ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་

སྤྱིར་བཏང་མ་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༠༡༩་༡༦ དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༧༤༥་༢༥ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་གནས་བབ་ལས་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༣་༠༧ དང་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༧༥་༨༦ སོ་སོས་མང་

བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

སྤྱི ར ་ བ ཏ ང ་ སྒ ོ ར ་ ས ་ ལས་འཆར་ འཕར་འབབ་ བསྡམ
ོ ས།སྒརོ ་ བ སྡ ོ མ ས ་

ལོ་དུས།

མ་དངུལ།

ཙམ་ཆགས་ཡོ ད། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་ཐུ གས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་
སྐབས་དུས་ཆབ་སྲིདེ ་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ་ཐུ གས་འཁུར་འོག་བཀའ་

༣༩་༦༡

༤༤༧་༨༨

༢༠༡༥་་༡༦

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕག
ྱོ ས་བསྡམ
ོ ས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞི གས་པའི་མི ་དམན་
བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང༌།

༢༣་༡༡

༢༠༡༢།༣།༣༡ ༨༦༡་༦༨

༢༠༡༤།༣།༣༡ ༩༩༦་༠༩

༢༠༡༥།༣།༣༡ ༡༠༡༩་༡༦

ཡ ། འ ཕ ར ་ མ ་ ད ངུ ལ ་ སྒརོ ་ས་ཡ།

ས་ཡ།

འབབ་སྒརོ ་ས་ སྒརོ ་ས་ཡ།

ཡ།

༡༣༤་༤༡
༢༣་༠༧

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ དང་ ༢༠༡༦་་༡༧

༧༠༤་༦༠

༥༦༩་༣༩
༧༤༥་༢༥

འཕར་འབབ་
སྒརོ ་ས་ཡ།

༡༥༦༦་༢༨

(༡༣༥་༢༡)

༡༥༦༥་༤༨

༡༧༥་༨༦

༡༧༦༤་༤༡

(༠་༨༠)

༡༩༨་༩༣

ལོའ་ི སྤྱིར་བཏང་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉིས་ཀྱི་ཚོ ད་དཔག་ལྷག་

འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༨༢༧་༨༣ དང་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༨༣༥་༤༣ སོ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་བྱུང་སོང་སྔནོ ་རྩིས་ཁ་ཤོག་ནང་

༡་༠ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ།
༡་༡ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ།

གསལ་ལྟར་ཡི ན། འདི་ཁོངས་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་མ་དངུལ་དུ་མ་ཚུད་པའི་ཕྱོགས་མཐའི་ལས་ཁུངས་གྲངས་ ༧༠ ཡི ་

རང་རེའི་སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་བབ་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད་གཙོ ་ཆེ ་རྩ་དོན་འཐབ་ ལྷག་འཆར་ཇི་ཡོ ད་ཚུད་ཀྱི་མེད།
རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤི ག་ཡི ན་པར་སོང་མ་མཐར་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་འཛི ན་སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན་གཞན་བརྟེན་མ་ ༡་༤ ཕྱོགས་བསྡམོ ས་མ་དངུལ།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་མ་ལག་ཡོ ངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་མ་
ཡི ན་པར་གང་ཐུ བ་ཀྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོ ད།
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཁོ་ན་མ་ཡི ན་པར་རི མ་པས་རང་ དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༤༣༦་༣༣ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་གནས་བབས་ ལ ས ་ སྒ ོ ར ་
ཁ་རང་གསོ་ཡོ ང་ཐབས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི ་ལས་དོན་འགྲོ་མུས་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ས་ཡ་ ༢༧༩་༤༣ མང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༢༤་༠༤ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་ཐོག་འདི་ལོ་མ་དངུལ་གསར་དུ་

བྱུང་བ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༢་༢༥ བསྣན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་
༢༣༦་༢༩ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། མ་དངུལ་འདིའ་ི འདས་ལོ་ལྔའ་ི གནས་སྟངས་བཤམ་གསལ་ལྟར་བྱས་ཡོ ད།
རྩིས་ལོ།

མ་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ།

འཕར་འབབ་སྒརོ ་ས་ཡ།

༢༠༡༢་་༡༣

༢༠༡་༤༣

༡༤་༣༦

༢༠༡༡་་༡༢

༢༠༡༣་་༡༤

༢༠༡༤་་༡༥

༢༠༡༥་་༡༦

༡༨༧་༠༧

༢༠༨་༥༦

༢༢༤་༠༤

༢༣༦་༢༩ ༢༠༡༦།༡།༣༡ བར།

༧་༡༣

༡༥་༤༨

༡༢་༢༥

དེ་བཞི ན་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠ དང༌། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྒརོ ་

ས་ཡ་ ༦༥་༠༠ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༥༨་༢༩ ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༣

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༧་༥༩ ཡོ ད་པ་བཅས་བསྡམོ ས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ཁྱོན་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༥༣༨་༢༠ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།
༡་༢ སྔནོ ་རྩིས་མ་དངུལ།

སྔ ོ ན ་ རྩི ས ་ མ ་ སྒ ར
ོ ་ས་ཡ།གཏན་ ཟུ ར ་ བ ཀོ ལ ་ སྤྱི ར ་ ཟུ ར ་ བ ཀོ ལ ་ ལ ས ་ བསྡམོ ས།

ལོ་དུས།

༢༠༡༤།༣།༣༡

༢༠༡༥།༣།༣༡

འཕར་འབབ།

ཀྱི་དངོས་བྱུང་དངོས་སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀྱི ས་ལྷག་ལུས་ཇི ་བྱུང་མ་འོངས་པའི་དམི གས་རྟེན་ཆེ ད་ལོ ་ལྟར་བཀར་
བཅུག་གི ས་སྔནོ ་རྩིས་མ་དངུལ་གྱི་ངོ་བོར་གསོག་འཇོག་བྱེད་མུས་ཡི ན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ་ི དངོས་བྱུང་དངོས་

སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀྱིས་ལྷག་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༦༥་༠༢ བྱས་ཡོ ད་པའང་སྔནོ ་རྩིས་མ་ དངུལ་ཐོག་བསྣན་ཏེ་ཁྱོན་མ་དངུལ་

༢༠༡༡་་༡༢

མ་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ།
༣༢༠་༡༤

འཆར་མ་དངུལ་སྒརོ ་ སྒརོ ་ས་ཡ།

༣༨༢་༨༦

༢༠༨་༥༦

༥༦༩་༣༩

༤༤༧་༨༨

༦༥་༠༢

སྒརོ ་ས་ཡ།

སྒརོ ་ས་ཡ།

༩༩༦་༠༩

༢༢༤་༠༤

༡༠༡༩་༡༦

༡༥་༤༨

ས་ཡ།

༢༡༥༦་༩༠

༧༤༥་༢༥

༢༣་༠༧

༢༤༣༦་༣༣

༡༧༥་༨༦

༢༧༩་༤༣

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་མ་དངུལ་གནས་བབ་ད་ལྟའ་ི ཆར་གོང་གསལ་ལྟར་མི ་དམན་ཙམ་

ཡོ ད་ཀྱང༌། ལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་གི ་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཐོག་ད་དུང་བསམ་ཞི བ་བྱ་དགོས་པ་ལྟར་གནས་སྟངས་བཟང་
དུ་འགྲོ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡི ན།
ཉེ་བའི་ཆར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་

འབྲས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལོ་ལྔའ་ི རི ང་དགོས་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༤༠༠ དམི གས་བསལ་དགོངས་བཞེས་བྱུང་ཡོ ད་

པ་དང༌། དེ་བཞི ན་ཨ་རི ་སྲིད་གཞུང་ནས་ལོ་ལྔའ་ི རི ང་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༣ གནང་བཞེད་ཡོ ད་པ་བཅས་

ནས་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཆགས་ཡོ ད།
༢་༠ སྔནོ ་རྩིས་གནས་བབ།

འགྲོ་མུས་བཞི ན་སྔནོ ་རྩིས་མ་འབོར་ཡང་དེ་མཚུངས་འཕར་དང་འཕར་མུས་ཡི ན། འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དེ་དང་

མཉམ་པའི་དགོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡང་ཆེ་ར་ུ སོང་ཡོ ད་པ་བཞི ན་ད་བར་འོས་འཚམ་གྱི་དགོས་དངུལ་
ཐབས་འཚོ ལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་པའི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡི ན།
རྩིས་ལོ།

སྒརོ ་ས་ཡ་ ༤༤༧་༨༨ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། སྔནོ ་རྩིས་མ་དངུལ་གྱི་འདས་ལོ་ ལྔའ་ི གནས་	སྟངས་ཇི ་ ཆགས་གཤམ་གསལ་
རྩིས་ལོ།

འཇགས་མ་དངུལ། བཏང་མ་དངུལ།

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ལས་དོན་ཞུ ་སྒ་ོ དུས་ཀྱི ་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལོ ་རེ ་ནས་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་རུ་

	རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་༠༩ ལོ་ནས་ལོ་རེའ་ི དགོས་དངུལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གཏོང་ལེན་བྱ་དགོས་

ལྟར་ཡི ན།

དངུལ།

འཕར་འབབ་སྒརོ ་ས་ཡ།

༢༠༡༢་་༡༣

༢༠༡༣་་༡༤

༢༠༡༤་་༡༥

སྔ ོ ན ་ རྩི ས ་ ག ཏ ན ་ བར་བརྒལ་བཀའ་ བསྡམོ ས་སྒརོ ་ས་ཡ། བ ཀ འ ་ ཤ ག ་ གི ་
འབེབས་སྒརོ ་ས་ཡ།

འཁྲོལ་སྒརོ ་ས་ཡ།

༡༡༤༧་༦༥

༤༢་༡༣

༡༢༨༠་༦༡

༡༨༩༢་༢༦

༣༣༣་༢༨

༢༦༠་༨༩

ཐབས་འཚོ ལ་སྒ ར
ོ ་

༡༡༨༩་༧༨

༡༦༡༣་༨༩

༢༡༥༣་༡༥

ས་ཡ།

༡༠༧་༥༩

༡༨༥་༦༦

༡༩༡་༡༤
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་དྲུག་པ།

༢༠༡༥་་༡༦

༢༠༡༨་༠༣

༢༠༡༦་་༡༧

༢༨༧་༦༠

༢༢༣༨་༨༣

(རྒྱབ་གཉེར།)

༢༣༠༥་༦༣

༢༢༣༨་༨༣

(རྒྱབ་གཉེར།)

༢༤༡་༨༦

(༢༠༡༦།༠༣།༠༩

ཉིན་གྱི་གནས་བབ།)

གོང་གསལ་ལྟར་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ནས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ བར་གྱི་ལོ་ལྔའ་ི ནང་སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི་མ་

འབོར་དང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མ་འབོར་གཉིས་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ སྐརོ ་འཕར་ཆ་ཕྱིན་ཡོ ད།

སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་ཕྱི་ནས་ཐབས་འཚོ ལ་དགོས་པའི་དགོས་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་མུ ར་གནས་ཚེ ་ཕུགས་སུ་
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་དེ་བཞི ན་གྱི་ཐུ གས་འགན་ལྕ་ི བ་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཡོ ང་གཞི ་ཆགས་སྲིད་པ་ཡི ན།
༣་༠ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ་ི ཡོ ང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན།

ཀ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལཽའ་ི འགྲོ་གྲོན་འགྲོ་འཆར་ཁྱོན་སྒར
ོ ་ས་ཡ་ ༢༡༥༣་༡༥ དང་ཡོ ང་འཆར་ཁྱོན་སྒརོ ་ས་ཡ་

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠

༥་༢ ལས་དོན་འཆར་སྒྲིག་དང་དགོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ི ནང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་ཞུ་སྒའོ ་ི ལས་དོན་འཆར་སྒྲིག་ཁོངས་བོད་བསྟན་སྲིད་དང༌།

བོད་ཕྲུག་ཚོ འ་ི ཤེས་ཡོ ན་གྱིས་གཙོས་མང་ཚོ གས་ཀྱི་འཚོ ་རྟེན་དང་འཕྲོད་བསྟེན། གཞན་ལས་གཞི ་གལ་ཆེ་བ་སོ་སོར་
དགོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡི ན།

ཀ

༸རྒྱལ་བའི་༸སྐ་ུ ཕྱྭ ་དང་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་ཞབས་རི མ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་རྩ་ཆེའ་ི ཆོས་དང་རི ག་

གཞུང་མི ་ཉམས་གཅེས་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་དོན་གལ་གནད་ཆེ ་བ་ཞི ག་ལ་སོང་ལས་དོན་དེ་དག་གི ་ཆེ ད་

ཁྱོན་དགོས་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༦༧་༥༥ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད། ནང་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཐབས་དང་བོད་མི འ་ི བསོད་
ནམས་གོང་འཕེལ་ཆེ ད་གནས་ཆེ ན་བརྒྱད་ལ་བདེ་བཤེ གས་མཆོ ད་རྟེན་རྣམ་བརྒྱད་གསར་བཞེང་གི ་ལས་དོན་འགྲོ་

མུས་ཆེད་དགོས་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༨་༠༠ དང༌།

དེ་བཞི ན་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་བླ་ན་མ་མཆི ས་པ་སྤྱི་

༢༠༩༧་༦༥ གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོ ད། འདི་ཁོངས་སྔནོ ་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་དགོས་དངུལ་གཏོང་དགོས་སྒརོ ་ས་ཡ་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི དབང་ཆེན་ཞལ་བཞེས་བཀནྲི ་

༤༢༦་༤༦ གཏན་འབེབས་བྱུང་བར་ཕན་པའི་དངོས་བྱུང་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༣༩༣་༤༠ བྱས་ཡོ ད། དགོས་དངུལ་དངོས་བྱུང་

རི མ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ལམ་ཡོ ད་མུས་ཡི ན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་སྒྲིག་འཛུ གས་དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རི ག་

ལ་ཕན་པར་བཀར་བཅུག་ཞུས་ཡོ ད།

ཆེ་བ་ཆགས་ཡོ ད།

༤༢༦་༤༦ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་དངོས་སོང་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༣༢༨་༣༨ བྱས་ཡོ ད་པ་དང༌། ཡོ ང་འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་
དང་འགྲོ་གྲོན་དངོས་སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀྱིས་ལྷག་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༦༥་༠༢ བྱས་པ་སྔར་ལམ་བཞི ན་སྔནོ ་རྩིས་མ་དངུལ་

སྨནི ་སྩོལ་བྱུང་བ་གོ་སྒྲིག་ཆེད་སྤམོ ་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༥་༠༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད། དགོས་དངུལ་འཕར་སྣོན་དགོས་

གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཁྱབ་སྤལེ ་གྱི་བསྟི་གནས་ཤི ག

ཆགས་ཡོ ད་པ་བཞི ན་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་དགོས་རྒྱུ་གལ་

ལྷག་དོན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ན་གཞོན་སྐྱེད་སྲིང་ཆེད་སྡདོ ་ཁང་གི ་མཐུ ན་རྐྱེན་འགྲིག་ངེས་ཤི ག་དགོས་

ཁ ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ལས་འཆར་དང་གཞན་འགྲོ་གྲོན་འགྲོ་འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༧༢༦་༦༩ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་

གལ་ཡོ ད་པ་གསར་བསྐྲུན་ཆེད་དགོས་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༧་༥༠ རོགས་བསྐྱོར་གནང་རྒྱུ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད།

དངོས་བྱུང་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༣༠༠་༣༡ བྱས་ཡོ ད།
༤་༠ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ་ི སྔནོ ་རྩིས་གཏན་འབེབས།

ལས་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འབྲེལ་ལམ་དང་རྒྱབ་བསྐྱོར་གོང་མཐོར་འགྲོ་ཐབས། བོད་ནང་བོད་མི ་

ནས་དངོས་སོངསྒརོ ་ ༡༢༡༦་༧༧ དང༌། ཡོ ང་འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༦༧༡་༡༩ གཏན་འབེབས་བྱུང་བར་ཕན་པའི་

ཁ

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དགོངས་དོན་ཞི ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་ཞི ་འགྲིག་ཡོ ང་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཚོ འ་ི བདེ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས། དེ་བཞི ན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྐརོ ་ཕྱི་ནང་མང་ཚོ གས་ལ་ངོ་སྤྲོད་

ཀ ད་ལྟ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ་ི སྔནོ ་རྩིས་སུ་ཁྱོན་ཚོ ད་དཔག་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༠༡༨་༠༣ ཀྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུ ད་སྤལེ ་རྒྱུའི་ཆེད་དགོས་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༤༠༣་༣༨ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད། སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོ ད་པའི་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༨༧་༥༩ བསྡམོ ས་མཐའ་མའི་ཚོ ད་དཔག་ ད་ཡོ ད་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གི ་ལས་དོན་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེ ད་པར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་
འགྲོ་གྲོན་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༣༠༥་༦༣ བྱས་ཡོ ད། འདི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་ཕོགས་གྲོན་ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༣༥༠་ ཚད་ལྡན་ཞི ག་གསར་ཉོའ་ི ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༣་༢༥ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད་པས་ སླད་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔར་
༦༧ དང་གཞན་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༤༩་༠༥ དམི གས་བསལ་དང་དམི གས་བཀར་ལས་དོན་ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་ འདེབས་ལས་དོན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན།
༡༧༠༥་༩༡ བཅས་སོ་སོར་འགྲོ་གྲོན་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོ ད་པའི་ཞི བ་གནས་ཡི ག་ཆ་ ༼ང༽ དང་ ༼ཆ༽ ལྟར་ ག གཞི ་རི མ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་འཚོ ་རྟེན་འགྲིག་ངེས་ཤི ག་ཡོ ང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་
ཡི ན་པ་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་འཚོ ་རྟེན་གཙོ ་བོ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱིས་གཙོ ས་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཡར་རྒྱས་ཆེད་
ཡི ན།
ཁ
གོང་གསལ་འགྲོ་འཆར་ལ་ཕན་པའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་དགོས་དངུལ་ཡོ ང་འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ སྒརོ ་ས་ཡ་ ༨༠་༡༤ དང༌། བོད་མི འ་ི སྡདོ ་སྒར་ཁག་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་འཛུ གས་སྐྲུན་ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་
གཏན་འབེབས་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་དང་དགོས་དངུལ་འཕར་མ་ཐབས་ཤེས་བཅས་བསྡམོ ས་

༡༩༠༠་༧༤

༢༦་༡༤ མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡་༠༤ བོད་མི ་ན་གཞོན་ཚོ ར་འཚོ ་རྟེན་བསྐྲུན་རྒྱུའི་རམ་

མཐའ་མའི་ཡོ ང་འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༣༨༣་༩༣ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། འདི་ཁོངས་སྔནོ ་རྩིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོ ང་ འདེགས་ལས་དོན་ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༥་༢༤ བཅས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད།
འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༥༦༥་༤༡ དང༌། ཟུར་བཀོལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོ ང་འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༨༡༨་༥༢ གཏན་འབེབས་ ང བོད་ཕྲུག་ཚོ ར་ཕྱི་ནང་གི ་ཤེས་ཡོ ན་ཚད་ལྡན་སྤྲོད་རྒྱུ་ནི་བོད་མི འ་ི རྩ་ཆེའ་ི རི ག་གཞུང་གཅེས་ཉར་དང༌།

དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་གྱིས་སྤྱི་ཚོ གས་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ཡོ ང་ཐབས་སུ་གལ་གནད་ཤི ན་

བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས་ཡི ན།
༥་༠ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ི སྔནོ ་རྩིས་འཆར་འབུལ།
༥་༡ ཡོ ང་འཆར།

ཡ་ ༧༩༨་༡༢ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད་པ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་རྩིས་ལོའ་ི སྔནོ ་རྩིས་ལས་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༣༧་༥༥ མང་བ་

དང༌། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི ཟུར་བཀོལ་ལ་ཕན་པ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༧༥༨་༨༣ ཡོ ང་རྒྱུ་ཚོ ད་དཔག་ཞུས་ཡོ ད་པའི་

ཅ ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་གི ་གཙོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི ་ལས་དོན་ཆེད་སྒརོ ་ས་

ཏུ ་ཆེ ་བའི་ལས་དོན་ཞི ག་ཏུ ་ངོས་འཛི ན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞི ན་པ་ལྟར་ཤེས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེ ད་ཁྱོན་སྒརོ ་ས་

ཀ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ི བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཁྱོན་ཡོ ང་འཆར་སྒརོ ་ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། འདི་ཁོངས་གཞི ་རི མ་གྱི་ཤེས་ཡོ ན་ལས་དོན་གལ་གནད་དུ་བརྩིས་ཏེ་དགོས་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༧༠༨་༠༠
རྒྱབ་གཉེར་ཞ྄ུས་ཡོ ད། མཐོ་རི མ་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སླབོ ་ཡོ ན་ཆེད་སྒརོ ་ས་ ༤༦་༢༤ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད།
ས་ཡ་ ༢༣༠༣་༩༨ ཚོ ད་དཔག་ཞུས་ཡོ ད་པ་ནས་སྔནོ ་རྩིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༥༤༥་༡༥
ཞི བ་གནས་སྔནོ ་རྩིས་བྱུང་སོང་རྩིས་ཤོག་ལྟར་ཡི ན།

ཡ་ ༡༥༠་༧༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད། འདི་ཁོངས་བོད་མི འ་ི སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི ་འདི་ལས་གཞི ་གལ་ཆེ་བ་

ཐབས་འཚོ ལ་ཐུ བ་པའི་གནས་བབ་ཡོ ང་རེ་ཡོ ད།

སྒརོ ་ས་ཡ་ ༤་༢༤ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད། བོད་མི འ་ི འདུས་སྡདོ ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་རྒྱུན་གནས་ཡོ ང་ཐབས་དང་ལྷག་

ཁ འདི་ལོའ་ི ཚོ ད་དཔག་ཡོ ང་འཆར་ཁོངས་བཀའ་ཤག་གི ས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༣༡༧་༦༡ བྱེད་ཀྱི་ ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པས་ལས་དོན་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་ཐབས་དང༌། དེ་བཞི ན་རྒྱང་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྨན་བཅོས་ལས་
ཡོ ད་པ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་རྩིས་ལོའ་ི ཡོ ང་འཆར་ལས་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༤་༠༨ མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ད་མུས་བཞི ན་ གཞི ་འགྲོ་མུས་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༢༦་༠༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད། མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཆེད་
ག སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི་ཡོ ང་དམི གས་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་ནི་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འདི་ཡི ན་པ་བཞི ན། འབུལ་འབབ་ པར་གཞོན་སྐྱེས་གང་མང་ས་གནས་སོ་སོར་གནས་ཐབས་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས་དང༌། གཞོན་
ལོ་རེ་ནས་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་མང་ཚོ གས་དང་འགན་ཡོ ད་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་ཐུ གས་འཁུར་གནང་དང་གནང་ སྐྱེས་ཁོངས་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མི ་ཡོ ང་བ་དང་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུ ན་དང་རོགས་རེས་ཀྱི་

མུས་ཡི ན་ཞི ང༌། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་དང༌། གཞན་ངེས་ཅན་བསྡ་ུ དངུལ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ནས་ཡོ ང་ ཁོར་ཡུག་རྒྱུན་མཐུ ད་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཆེད་སྐབས་འདིའ་ི སྔནོ ་རྩིས་སུ་བོད་མི འ་ི སྡདོ ་སྒར་གྲངས་ ༩ ནང་རྩེད་ཐང་གྱི་མཐུ ན་
འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༥༠་༦༣ ཚོ ད་དཔག་ཞུས་ཡོ ད་པ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་རྩིས་ལོའ་ི སྔནོ ་རྩིས་ཚོ ད་དཔག་ལས་ཡོ ང་ རྐྱེན་གསར་བསྐྲུན་དང་ཉམས་གསོའ་ི ཆེད་དགོས་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༩་༨༩ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད།
འཆར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༤༠་༣༠ མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། བོད་མི ་ཡི ན་ནོ་ཅོག་ནས་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་དང་གཞན་བསྡ་ུ

དངུལ་ལོ་ལྟར་ངེས་པར་འབུལ་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་གནད་དུ་བརྩིས་ཏེ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་

སེལ་ཐབས་ལམ་རི མ་པར་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་མུ ས་ཡི ན་པ་བོད་མི ་གང་འཚམ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུ བ་པས་འབུལ་འབབ་
ཀྱང་དེ་མཚུངས་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པ་ཡི ན།

ལས་དོན་འདི་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པའི་གཙོ ས་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུ ལ་
ཕྱི་རྒྱལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་དབུས་ས་གནས་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་བོད་

ཚོ གས་ཆུང་དང༌།

རི གས་ཚོ གས་པ་བཅས་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚང་མས་ཁུར་མཉམ་ལེ ན་གནང་བའི་འབྲས་བུར་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་

མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་དངུལ་འབབ་གཉིས་ཀ་ལོ ་རེ ་ནས་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་མུ ས་ཡི ན་པའི་ཞི བ་གནས་གཤམ་

གསལ་ལྟར་བྱས་ཡོ ད།
རྩིས་ལོ།

མི ་གྲངས།

འཕར་འབབ།

འབུལ་འབབ་སྒརོ ་ས་ཡ།

འཕར་འབབ་སྒརོ ་ས་ཡ།

༢༠༡༢་་༡༣

༡༠༥༠༣༠

༣༦༧༥

༡༠༣་༦༧

༤་༦༢

༡༡༡༤༣༠

༡༠༤༤

༡༡༩་༣༤

༢༠༡༡་་༡༢

༢༠༡༣་་༡༤
༢༠༡༤་་༡༥
༢༠༡༥་་༡༦

༡༠༡༣༥༦
༡༡༠༣༨༦
༡༡༤༧༤༨

༥༣༥༦
༣༣༡༨

༩༩་༠༨

༡༠༦་༤༧
༡༧༤་༦༥

༤་༦

༢་༨༠

༡༢་༨༧

༥༥་༣༡ (༢༠༡༦།༣།༩ བར།)

ཆ རང་རེའ་ི བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ནསུ ་ཤུ གས་གོང་སྤལེ ་གྱིས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་འགན་འཁུར་སྔར་ལྷག་ཡོ ང་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་གཏན་འབེབས་ཡོ ད་པ་བཞི ན་ལས་འགུལ་མུ ་མཐུ ད་སྤལ
ྲེ ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གི ་ལས་
ེ ་རྒྱུས་གཙོ ས་འཚོ ་རནྟེ ་དང་འབལ
དོན་ཆེད་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༤་༣༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད་པ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་རྩིས་ལོའ་ི དགོས་དངུལ་ལས་སྒརོ ་ས་ཡ་

༣་༠༧ མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཇ

གཞི ་རི མ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་རང་རྐང་ཚུགས་པ་ཡོ ང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་

མི ་རབས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཐོག་སེམས་ཁུར་རྒྱུན་སྐྱོང་གི ་དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་ཆགས་རྒྱུར་སོང༌།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་རི མ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོ ང་ཐབས་སུ་རི ག་གསར་

ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་བསྐྲུན་པ་དང་ཚོ ང་ལས་དོན་གཉེར་བ་གང་མང་སྐྱེད་སྲིང་ཡོ ང་ཐབས་དང་འཚོ ་རྟེན་གྱི་གོ་སྐབས་བཟང་

དུ་འགྲོ་ཐབས་སུ་དགོས་མཁོའ་ི མཐུ ན་འགྱུར་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་དོན་འགོ་འཛུ གས་ཟིན་པ་མུ ་མཐུ ད་སྤལ
ེ ་རྒྱུའི་ཆེད་
དགོས་དངུལ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༩་༤༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད་པ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་རྩིས་ལོའ་ི འགྲོ་འཆར་ལས་སྒརོ ་ས་

ཡ་ ༢་༥༤ མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུངས་ཚོ ང་ལས་དོན་གཉེར་དང་མཐོ་རི མ་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སླབོ ་ཡོ ན་ཆེད་

མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གི ་མཐུ ན་རྐནྱེ ་སྦྱོར་སྤདྲོ ་ཆེ ད་དངུལ་ཁང་གི ་མཐུ ན་རྐནྱེ ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འོག་གྲབས་ཀྱི་ལས་དོན་མུ ་

མཐུ ད་ཞུ་རྒྱུར་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༣་༧༢ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་ཆེད་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའ་ི

ནང་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༤༣་༨༠ གོ་སྒྲིག་ཡོ ང་རྒྱུ་དང༌། ལོ་འདིའ་ི ནང་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༦་༠༥ གོ་སྒྲིག་གི ས་མང་ཚོ གས་ལ་
མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱུ་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོ ད།

༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽

