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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། 

ཨ་རིའ་ིཝར་མོན་ྜམངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
གསོ་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་བདོ་མིའི་གསུམ་བཅྱུའི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ 
༥༧ སབྐས་ཨ་རིའ་ིཝར་མོན་ྜ Vermont 

མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་དབུ་
མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའི་གསོ་ཆོད་
བཞག་ས།ེ བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་རྒྱྱུན་སྐངོ་འགོ་
བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བསྐར་མཐུད་
གང་མགོགས་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ གསོ་འཆར་འདནོ་
མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མ་ཡེ་
ད་ཊ་ཨོན་སེན་ Rep. Maida Townsend 

མཆོག་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཁངོ་ལ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ ༣༩ ཡིས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་གསོ་ཆོད་ནང་འཁདོ་
དནོ། ཁམིས་བཟ་ོལནྷ་ཁང་འདསི། ཨ་

རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཨ་
རིའི་གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་
པ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཨ་རིའ་ིམི་སེར་ཡིན་
པ་རྣམས་འག་ོསྐདོ་ཀི་རང་དབང་ཐད་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུར་འབད་བརྩནོ་གནང་བཞིན་
པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་
གཞུང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་ནས་བདོ་ཀི་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་
ཚབ་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་མཚམས་འཇོག་
བས་པ་ད་ེབསྐར་མཐུད་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་
ཁོངས་འགོ་བདོ་མི་ཚོར་མིང་དནོ་མཚྱུངས་
པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབས་སྤདོ་ཐབས་
གནང་དགསོ་པ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་
བདོ་མི་དང་རྒྱ་རིགས་མིན་པའི་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་རྣམས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་ཆེ་

མཐོང་སྤོད་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིྩས་
པའི་ཆ་རྐེན་དའེི་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་འབལེ་བ་བ་རྒྱྱུ འི་ལངས་ཕོགས་དརེ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ས་
ཁུལ་ད་ུཡུན་གནས་ཐུབ་པའི་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞི་སྤལེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཐགོ་སུང་སྐབོ་
བ་རྒྱྱུ ར་རྒྱབ་སྐོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག 
བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེན་པརོ་ངསོ་འཛིན་པའི་ཐགོ་ནས་
བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་སྤད་རྒྱྱུའི་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ གཞན་
ཡང་གསོ་ཆོད་དའེི་ནང་བདོ་ལ་ཡུན་རིང་
ནས་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་ཆོས་དང་རིག་
གནས། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་སོགས་ཡོད་
པ་དརེ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་བཙན་འཛུལ་བས་རེས་བདོ་མིའི་རང་
དབང་དང་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀི་ཁྱད་ནརོ་ད་ེདག་རྩ་
བརླག་ཏུ་འག་ོརྒྱྱུའི་ཉནེ་ཚབས་འཕྲད་བཞིན་
ཡོད་པར་ངསོ་ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
འཁདོ་འདགུ  གསོ་ཆོད་དའེ་ིའདྲ་བཤུས་
ཡིག་ཆ་གཅིག་ཨ་རིའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་། 
International Campaign for Tibet ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་ 
President Obama མཆོག ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུ
རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་། 
ད་ེབཞིན་ཝར་མོནྜ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་ལ་འགེམས་སྤ ེལ ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

ལྷ་ོཨ་རིའ་ིབརྷ་ཛིལ་ཡུལ་ད་ུབདོ་ཀི་རིག་
གནས་འགམེས་སནོ་གནང་བ།

༄༅།།ལྷ་ོཕགོས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གླངི་ཆེན་གི་བརྷ་
ཛིལ་ Brasil ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་སོ་པ་ོལོའ་ི Sao 
Paulo ནང་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་ཁང་ 
The Tibet House གསར་འཛུགས་ལེགས་
གུབ་བྱུང་རེས་ཐེངས་དང་པརོ་བདོ་ཀི་གསོལ་
རྒྱྱུ ན་རིག་གནས་ཀི་འགམེས་སནོ་གནང་ཡོད་
འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ 
ཉནི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདནུ་པ་སྐུ་ཞབས་
བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་བཞེངས་པའི་
སནྨ་ལའྷི་རལུ་ཚོན་དཀིལ་འཁརོ་གི་འགམེས་སནོ་
ཉནི་བཅྱུའ་ིརིང་གནང་སབྐས། དཀིལ་འཁརོ་
མཇལ་མཁན་མི་མང་གང་ཙམ་ཕབེས་འདུག 
སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་དཀིལ་འཁརོ་མཇལ་མཁན་
རྣམས་ལ་སྨན་ལྷའི་དཀིལ་འཁོར་སྐརོ་འགལེ་
བཤད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་
བསན་ཁདོ་དཀིལ་འཁོར་རིགས་འདྲ་མིན་ཡོད་
པ་དང་རྒྱྱུད་སྡའེི་ནང་གསུངས་པའི་དཀིལ་འཁརོ་
གི་ལ་ྷཚོགས་དང་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཀི་མཚོན་དནོ་
དང་ཕག་ཚན་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་འགལེ་བཤད་
གནང་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་ཐུགས་དགངོས་མ་དངྭས་བར་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་ཁུར་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་
དགངོས་གསོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་རེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་སབྐས་ ༡༥ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༡༡ 

པའ་ིལས་ཉནི་བརྒྱད་པའ་ིཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་
དནོ། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེརིང་
བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱྱུ འི་
ག་ོསབྐས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ད་ེབཞིན་ད་རེས་སབྐས་ ༡༥ གསོ་ཚོགས་

ཚོགས་དསུ་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད།
 ད་བར་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་འཁུར་
གནང་ས་ེཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་བ་

མ་ཟད། རྒྱ་ཆེ་
མི ་ མ ང ་ ཡོ ངས ་
ནས་ད་བར་བཀའ་
སིྤ ་ ག ཉི ས ་ ལ ་
རྒྱབ ་སྐོར ་དང ་ ། 
 འགན་འཁུར་
ཡག་པ་ོབཞསེ་པར་
སྙིང ་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ད་རེས་གསོ་
ཚོགས་རྲྭ་བ་འདའིི་
ནང་བཀའ་མོལ་
བྱུང་ཡོད། གནས་

དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ན།ི ཉ་ེཆར་སནྨ་
རིྩས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དྲན་སབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་ཧ་ཅང་ལྗདི་པ་ོཕབེས་ཡོད་པར་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ནང་གི་དནོ་
ཆེན་རིྩས་ཏ་ེཚོར་ཤུགས་ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་
བཀའ་བསྡུར་ཐངེས་འགའ་ཤས་བྱུང་སོང་། 

བཀའ་ཤག་ནང་ད་ུའཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཡང་ཚྱུད་ཡོད་སབས། སབྐས་དརེ་ཁངོ་
ལའང་ལམ་སནོ་གནང་བ་ལརྟ་ཁངོ་ནས་ཀང་
འགན་འཁུར་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་ཁ་སང་གསོ་
ཚོགས་སུ་སནྙ་གསེང་ཞུས་པ་རེད། འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་སུའང་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
འགའ་ཤས་ཚོགས་གནང་འདགུ ཁ་སང་
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ལའང་ཕག་བསི་ཤིག་ཕུལ་
ཡོད།  གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ཐངེས་འདརི་བཀའ་སླབོ་ལྗདི་པ་ོད་ེའདྲ་སྩལ་
དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་གཅིག་ན།ི སནྨ་བཅསོ་
སྔནོ་འགོག་ཐོག་བཀའ་སླབོ་ལྗིད་པ་ོཕབེས་
ཡོད་སབས། འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་ཆེད་ལས་གཞི་ཇི་འདྲ་
སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ཐགོ་འཆར་གཞི་གཏིང་ཟབ་རིམ་
བཞིན་ཐནོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད། དའེ་ིཆེད་ད་ལ་ྟནས་
བཀའ་ཤག་གིས་འགོ་གབས་བདེ་བཞིན་ཡོད། 
ཅེས་འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ད་ལ་ྟང་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་
ནང་འཕྲདོ་བསནེ་སྔནོ ་འགོག་ཐོག་ལས་
འཆར་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བཟ་ོཆེད་
འག་ོགནོ་ལ་མ་འཛེམ་པར། ལོ་གསུམ་ནང་

གུབ་འབས་སྨནི་རྒྱྱུར་འགོ་གབས་བདེ་པ་ད་ེ
འབྱུང་འགྱུར་བཀའ་ཤག་གསར་པས་འགན་
འཁུར་བཞེས་ཏ་ེལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ ར་
ཡིད་ཆེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གནད་དནོ་གཞན་ན།ི  
བདོ་མི་སྐ་ོབ་ོཉམ་ཐག དགུང་ལོ་བགསེ་པ་
ཚོར་གཟིགས་རགོས་ཡག་པ་ོབདེ་དགོས་པ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་བཀའ་སླབོ་
སོྩལ་བཞིན་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་ལའང་བཀའ་
ཤག་ནང་བཀའ་བསྡརུ་བྱུང་། ཉམ་ཐག་
ཚོར་ལ་ྟསྐངོ་ཆེད་སིྒག་གཞི་དང་ཚོགས་ཆྱུང་
ཡོད།  ཚོགས་ཆྱུང་དརེ་ད་ེས་ྔབཀའ་ཤག་
ནས་སབྐས་དང་དསུ་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་ལས་
བདེ་མང་ད་ུགཏང་དགསོ་འདགུ་ཅསེ་བཀའ་
བསྡརུ་བྱུང་བ་རེད། འནོ་ཀང་ཉ་ེཆར་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལྗདི་པ་ོཕབེས་པར་
བརནེ། ཉམ་ཐག་གི་སིྒག་གཞི་དང་། ཉམ་
ཐག་ཚོགས་ཆྱུང་ཚགས་ཚྱུད་ཇི་འདྲ་བཟ་ོ
རྒྱྱུ འི་ཐད་ང་ཚོས་འགོ་གབས་སིྒག་ནས་ལོ་
གསུམ་ནང་འབྱུང་འགྱུར་བཀའ་ཤག་གསར་
པས་གུབ་འབས་སྨནི་པ་ཞིག་ཡོང་སདླ་འབད་
བརྩོན་ཧུར་ཐག་ཞུ་རྒྱྱུ ར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསལ་བཤད་
གནང་ཡོད།།

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གསོ་ཚོགས་སུ་
ཟུར་ཉན་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ 
རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་སབྐས་༡༥ བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
བཅྱུ་གཅིག་པའི་ལས་ཉནི་དགུ་པའི་ཚོགས་དསུ་
སབྐས་རྒྱ་གར་གི་འབལེ་མཐུད་པ་ (Liaison 
officer) སྐ་ུཞབས་གུ་ར་ུཤཱ་རན་སིང་ Gu-
rusharan Singh མཆོག་གིས་གཙོས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་པ་སྐ་ུཞབས་
མེ་ཀལ་སི་ཝན་ཝལ་པཱ་རག Michel C Van 
Walt Praag ལགས་དང་། ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་ཇ་ོཧཱ་
ན་ཁ་ེད་ིརི་བལོ་ཌི་ཇསེ་ Johanna Catharina 
Boltjes མཆོག ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཟུར་ཉན་ད་ུབཅར་
སྐབས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་ནང་ང་ོསྤདོ་གནང་བར་
ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཏ་ེདགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད། 
སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་སི་ཝན་ཝལ་པཱ་རག་ལགས་ནི་
ད་ེསྔ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནང་གི་ཕི་འབལེ་ལས་
དནོ་ཐགོ་སླབོ་སནོ་པའི་འགན་ཁུར་ཞུ་མངོ་ཡོད་
འདགུ ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་ཇ་ོཧཱ་ན་ཁ་ེད་ིརི་ན་
རྣམ་གཉསི་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའ་ིཚེས་ ༢༧ ནས་
ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ བར་ར་སར་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ 
 ཕགོས་མཚྱུངས་ཉནི་སྔ་མ་ས་ེགསོ་
ཚོགས་ལས་ཉནི་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་ཐངེས་སབྐས་
འཇར་མན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝུལྤ་སྒངེ་
ག་ེརེ་ཌར་ Wolfgang Grader མཆོག་
དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་ལྕམ་སྐུ་ཨི་རི་ཀ་ཨིལ་
ནར་ Erika Ellner ལགས་དང་། གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོསུྐན་པ་སྐུ ་ཞབས་ཁིར་རི་སི་ཊེན་བྷ་ེཡར་ 
Christian Beyer ལགས་བཅས་ཀང་གསོ་
ཚོགས་སུ་ཟུར་ཉན་ད་ུཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་
འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠2

དག་ེའདནུ་པ་བསོད་ནམས་མགནོ་པ་ོལགས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་བ།
༄༅། །དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་

རངོ་། ར་ཆྱུ་ཁ། ར་དབནོ་པ་ོདགནོ་གི་

དག་ེའདནུ་པ་བསོད་ནམས་མགནོ་པ་ོལགས་
ཉནི་ཤས་སྔནོ་རྒྱ་ནག་
ག ཞུང ་ གིས ་བ ཙོན ་
ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་
བཏང་ས་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་
ཕིར་ཕ་ཡུལ་ད་ུའབརོ་
ཡོད་འདགུ་ཀང་། ད་
ལྟའི ་གཟུགས་གཞིའི ་
གནས་སངས་སོགས་
ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད།

དེ་ཡང་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གི་ནང་གནས་

ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་
ལོ་བཞིའི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་
ཡོད་པའི་ར་དབནོ་པ་ོདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་
པ་བསོད་ནམས་དགོན་པ་ོལགས་བཙོན་
དསུ་གཙང་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་ས་ེའདི་
ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་གི་མཚན་
མོར་ཕིར་རང་ཁིྱམ་ད་ུའབོར་ཡོད་འདགུ 
འནོ་ཀང་ཁོང་དང་ལྷན་ད་ུལོ་བཞིའི་བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པའི་དག་ེའདནུ་པ་ 
བསོད་ནམས་ཆོས་དར་ལགས་བཙོན་དསུ་
གཙང་ཟིན་ནའང་ད་དངུ་གླདོ་བཀལོ་བཏང་
མེད། ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་གཉསི་ཀི་གཟུགས་

པའོ་ིགནས་སངས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་སོགས་
ཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་
གི་སྔ་དྲརོ་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རགོ་པ་མང་པ་ོར་
དབནོ་པ་ོདགོན་པའི་ནང་ཡོང་ས་ེདགེ་འདནུ་
པ་བསོད་ནམས་མགོན་པ་ོལགས་ཙམ་མ་
ཟད། བསོད་ནམས་ཆོས་དར་ལགས་ཀང་
འཇུ་བཟུང་བཙན་འཁིད་ཀིས་ཟླ་བ་དགུའི་
རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་མཐར། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་ས་
གནས་རྒྱ་གཞུང་གི ་སླབོ ་གྲྭའི ་ནང་བ ོད་
ཀི་རྒྱལ་དར་བསྒེངས་པ་དང་སྦྱར་ཡིག་

བཀམས་པའ་ིཉསེ་འཛུགས་འགོ ཁངོ་
གཉསི་ལ་ལོ་ ༤ རེའ་ིབཙོན་འཇུག་ཁམིས་
ཐག་བཅད་ད་ེརོང་བག་རངོ་གི་ར་རྔ་བཙོན་
ཁང་ད་ུབཙོན་འཇུག་བས་ཡོད། ཉ་ེཆར་ལོ་
བཞིའི་བཙོན་དསུ་གཙང་ས་ེདགེ་འདནུ་པ་
བསོད་ནམས་མགོན་པ་ོལགས་གླདོ་བཀལོ་
བཏང་ཡོད་ནའང་། དག་ེའདནུ་པ་བསོད་
ནམས་ཆོས་དར་ལགས་དསུ་བཀག་རོགས་
ཀང་མུ་མཐུད་བཙོན་འཇུག་འགོ་ལྷག་ཡོད་
འདགུ །

དངསོ་དགའ་ལགས་བཙོན་བཀལོ་བཏང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ཁམས་
དཀར་མཛེས་ཁུལ་གི་ཞི་རོལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཆྱུ ་ཁ་ཚང་དངོས་ 
དགའ་ལགས་རྒྱའི ་བཙོན་འོག་ཏུ ་ལོ ་ངོ་
བརྒྱད་རིང་དཀའ་སྡགུ་མངས་རསེ་འད་ིལོའ་ི 
ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་བཙོན་འགལོ་
བཏང་ཡོད་འདགུ
 ད་ེཡང་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་
གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན། བདོ་མི་
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དངསོ་གུབ་ཕུན་ཚོགས་
སམ་དངསོ་དགའ་ལགས་རྒྱའི་བཙོན་འགོ་ 
ནས་ལོ་ ༨ ཀི་བཙོན་དསུ་གཙང་ས་ེགླདོ་
བཀལོ་གིས་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ དགངོ་
མོར་རང་ཁིྱམ་ད་ུབསྐལ་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། 
སིྤར་ཁངོ་གི་བཙོན་དསུ་ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཉནི་
གཙང་ཟནི་ཡོད་ནའང་། ཉནི་གཉསི་ཕིར་

འགངས་ཀིས་རང་ཁིྱམ་དུ་བསྐལ་ཡོད་
འདགུ བཙོན་ཁང་ནང་ཉནེ་རགོ་པས་ཁངོ་
ལ་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་
བར་བརནེ། ཁངོ་གི་སྐདེ་པ་ནད་གཅངོ་
བཟསོ་ཡོད་སབས། མི་གཉསི་ཀིས་མཆན་
ཁུང་གཉསི་ནས་སྐརོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་
ཟད། གམོ་པ་སྤ་ོསབྐས་འཁར་རྒྱྱུག་ལ་བརནེ་
པ་དང་མི་གཞན་གིས་སྐརོ་ན་མ་གཏགོས་
རང་འགུལ་གིས་འག་ོབསྐདོ་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་
སོགས་གཟུགས་པའོི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་
ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་
ཁངོ་སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་བཅསོ་ཆེད་བསྐདོ་མེད་
པར་རང་ཁིྱམ་ད་ུབསདྡ་ཡོད་འདགུ དངསོ་
གུབ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཇུ་
བཟུང་བཙན་འཁིད་རསེ་ཉནེ་རགོ་པ་ཚོས་
ཁངོ་གི་ནང་ལ་བསྔགོ་བཤེར་བས་ཏ།ེ ཕི་

ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཨམྲ་ཝ་ཏརི་དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་སོྩལ་བའི ་སྐབས་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས། གཅན་གཟན་ལགྤས་རིགས་
རྒྱན་གསོ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་
སླབོ་ཀི་འདོ་སྡརེ་སི་ཌི་གཉསི་དང་། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་ ༧༠ ཙམ་རྒྱ་གར་ནས་
འཁྱེར་བ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་ཉནེ་རགོ་མི་སྣས་
བཙན་ཁྱརེ་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརསེ་ཁངོ་
དཀར་མཛེས་རངོ་བཀག་ཉར་ཁང་དང་དར་
རྩ་ེམད་ོསོགས་སུ་ཡུན་རིང་བཀག་ཉར་གིས་
གཅར་རངུ་འདྲ་ིརྩད་སྣ་ཚོགས་བས་མཐར། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
དཀར་མཛེས་བདོ་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་
འབིང་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་
བ་ཞིག་གིས། ཁངོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་
ངན་སྐུལ་བས་པའི་ནག་ཉསེ་བཙྱུགས་ཏ་ེ

ལོ ་བརྒྱད་ རིང ་དུས ་
བཀག་བཙོན་འཇུག་
གི་ཁིམས་ཐག་དང་། 
ལོ་ ༤ རིང་ཆབ་
སིད་ཁེ་དབང་བཙན་
འཕྲགོ་བས་ཏ་ེཟི་ཁནོ་
ཏིག་ཡཱང་བཙོན་ཁང་
ད་ུབཙོན་འཇུག་བས་
ཡོད་འདགུ དངསོ་
གུ བ ་ ཕུ ན ་ ཚོ ག ས ་
ལགས་ན།ི རང་ལོ་ 
༦༡ ཡིན་ཞིང་། བདོ་མད་ོཁམས་དཀར་
མཛེས་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གི་ཁིྱམ་མིང་
ལ་ཆྱུ་ཁ་ཚང་ཟརེ་བ་དང་། ཁངོ་ལ་གཟའ་
ཟླ་བུ་ཕུྲག་སོགས་གང་ཡང་མེད་མོད། ད་ེ
སྔནོ་ཁོང་གིས་དཀར་མཛེས་རོང་ཐོག་ཏུ་

ཚོང་ལས་གཉརེ་ཞརོ། ཆྱུ་ཁ་ཚང་ནང་མི་
ཡོངས་ཀི་འཚོ་བར་ལ་ྟསྐངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
འདགུ །

སནྨ་པའ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕྲདོ་བསནེ་
ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་མོན་གྷ ་ོའདདོ་རུ་
གླངི་། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་། མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླངི་། ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་
གླངི་། སྦརི་དང་། སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་
གླིང་བཅས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་ནང་
སནྨ་པའ་ིས་མིག་ས་སངོ་ཡོད་ན། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུར་བཅས་སནྨ་པའ་ིཞབས་
སགེས་ཐོག་སྨན་སླབོ་ཐོན་པ་ཡིན་ཚེ་གོང་
གསལ་ས་གནས་མེའ་ོདང་ལ་དྭགས་གཉསི་
ཀི་ནང་སནྨ་པའི་ཞབས་ཡུན་ཉུང་མཐར་ལོ་
གཉསི་ཞུ་དགསོ། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོཌ་ཁདོ་
གོང་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་
འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ནས་ཉུང་
མཐར་ MBBS སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ིལག་

འཁྱེར་ཐོག་ཉམས་གསོག་ཟིན་པའི་ལག་
འཁྱརེ།
༢། རྒྱ་གར་སནྨ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་སམ་
མངའ་སྡའེི ་ལྷན་ཚོགས་ཀི ་ལག་འཁྱེར། 
(Registration Certificate from MCI or 

State Medical Council)

༣། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༦ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འདྲ་པར་ཅན། 
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༥། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
༦། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ།
༧། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་བཞིན་ཡིན་ཚེ་འབལེ་

ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་
ལས་དམ་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་
བ་ཞུ་བདའེི་སླད་སྡདོ་གནས་ཁ་བང་དང་། 
གླགོ་འཕནི་ཁ་བང་། ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་
བཀདོ་དགསོ་ཤིང་། འཚང་སནྙ་འབརོ་
རིམ་བཞིན་ལས་འགན་བཀོད་སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ འི་
ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ།
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,
Department of Health, CTA, Gangchen 
Kyishong, Dharamsala 176215
Distt Kangra H.P

རྒྱ་གར་གི་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་
དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་དྲིལ་བསྒགས་
དུྲང་ཆེ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཀང་ར་རོང་ཁོངས་

ནག་ རོ་ཊ་བགྷ་ཝན་ Nagrota Bag-

wan གངོ་སྡ་ེནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱ་
གར་གཞུང་གི་མཐོ་སླབོ་ཀི་སིད་དནོ་ཚན་
རིག་ཚན་པའ་ི Department of Political 

Science,Govt.College ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པའི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་
སླབོ་མ་གངས་ ༥༦ ཙམ་དང་སླབོ་སནོ་
དགེ་རན་གཉིས་བཅས་མཉམ་འཛོམས་
ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒོམ་གཞི་

སོགས་ཀི་སྐརོ་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་དུྲང་ཆེ་བཀ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བ ོད་མི ་རྣམས་
བཙན་བལོ་ད་ུགར་དགོས་དནོ་ནི་བདོ་ནང་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་བཙན་འཛུལ་བས་པར་བརནེ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་། 
སྐབས་ད ེར་བ ོད་མི ་ཁི ་ཕྲག་བརལ་བས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་རསེ་སུ་འབང་
ནས་བཙན་བོལ་ལ་བསླབེས་ཡོད་སྐརོ ། 
དངེ་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུབདོ་མི་བཙན་ 
བལོ་བ་རྣམས་ཀིས་གནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་ 
ཐོག་ནས་མང་གཙོའི ་ལམ་སོལ་ལོངས་ 

སུ་སྤདོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག ཡུལ་སལོ་གམོས་གཤིས་སོགས་རྒྱྱུན་འཛིན་གནང་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ 
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་དུྲང་ཆེས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་དང་།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའ་ི 
ཀ་བ་གསུམ་གིས་ང་ོབ་ོདང་ལས་འགན། ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་རེ་
རེ་བཞིན་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་། ད་ེབཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་གསུམ་གི་ང་ོསྤདོ་དང་ལས་འགན་གང་ཡིན་པ་
སོགས་ག་ོབདའེ་ིངང་འགལེ་བརདོ་གནང་ས་ེལས་རིམ་མཇུག་སིྒལ། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ 3

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་། བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། སོགས་དྲ་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

   ༼འཕྲོས་བདུན་ཕག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽
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ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་
སབྐས་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
མཚམས་འཇགོ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཆེད་མངགས་
ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་ཆེད་བཙྱུགས་པའ་ིཚོགས་
པ་ད་ེཡང་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསལ་
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ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་རགོ་ཞིབ་བས་
པ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ང་ོ
རོལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ནང་པའི་ཤོག་
ཁག་དརེ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་
གིས་བརྒྱྱུད་སྐུལ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་
བས་རསེ་སྤལེ་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ འད་ི
ག་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་རགོ་
ཞིབ་བེད་སྐབས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་ད་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལག་ཆ་གཙོ་བརོ་བཀོལ་
ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་བདོ་མིའི་ཆོས་ཕོགས་
ཀི་དབུ་ཁིད་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱྱུ འི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་དངསོ་ར་འཕྲདོ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁ་ོཔ་ཚོའ་ིདྲ་རྒྱའ་ིསངེ་། 
རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་འགན་
འཛིན་རྣམས་ཀིས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརལོ་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱྱུའི་ཐག་གཅདོ་བས་པ་
ཡིན། ཞསེ་བཀདོ་པ་མ་ཟད། འད་ིལོའ་ིཕི་
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ནས་བཟུང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་དའེི་དྲ་
རྒྱ་བཅས་ཚང་མ་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞེས་
བཀདོ་པ་ཙམ་ལས། རྒྱྱུ ་མཚན་འད་ིཡིན་གི་
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བཅད་འདགུ ཧངོ་ཀངོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
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རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་ཕིར་བསྡུ་
བ་རྒྱྱུ འི་ཐག་གཅོད་བས་པའི་སྐརོ་མཁྱེན་
རགོས་བྱུང་ཡོད་ཀང་། རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་
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གསར་འགོད་པས་ཟུར་མཇལ་ཞུ་སྐབས་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། ད་ེན་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གིས་ད་ེསྔ་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་
ཁང་གི་རགོ་ཞིབ་བས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལུང་
འདྲནེ་མཛད་ནས་གསུང་པ་ཞིག་རེད། བསོ་
བལོ་ད་ུཕབེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ ལགྷ་སོང་
ཡང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་ཕལ་ཆེ་
བས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་
གཅིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ནས་བརིྩ་བཀུར་
ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དསེ་པ་ེཅིང་སིད་
གཞུང་ལ་ཁོང་ཁ་ོདྲག་པ་ོསླངོ་བཞིན་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱྱུན་ད།ུ ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན་ི
ཁ་བལ་བ་རེད། ཅསེ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་ཁ་
བལ་གཏངོ་མཁན་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གིས་
སྙནོ་འཛུགས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའ་ིཁ་ེ
ལི་ཕརོ་ནི་ཡའི་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལྡན་
ཚོགས་པས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་
ནས་དབེ་སྐལེ་བས་འདགུ རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་
ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིམགནི་ཚབ་པ་ཚོས་བརདོ་པ་
ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་བཟུང་
ཁ་ོཔ་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་
ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་ངསོ་ལེན་བདེ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་པ་ེཅིང་གཞུང་ངམ་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་
ངསོ་ལེན་བདེ་ཀི་མེད། ང་ོརལོ་བ་ད་ེདག་
བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཁདོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་
ཟརེ་བའ་ིདྲགེས་པ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་
གི་ཚོགས་མིའ་ིགས་ནས་ཡིན་འདགུ ཏཱ་
ལའི་བླ་མས་དྲགེས་པ་ད་ེའབྱུང་པ་ོའཚེ་བ་
ཅན་ཞིག་ཡིན་སབས་བསནེ་གསོལ་བདེ་མི་
རངུ་བའ་ིལམ་སནོ་མཛད་བཞིན་ཡོད། ར་ོ
རེ་ཤུགས་ལྡན་རེས་འབང་པ་ཚོས་དགུང་
གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམས། ཁ་ོཔ་ཚོར་སྡགུ་སྦྱངོ་བཏང་བ་མ་
ཟད། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཁདོ་དབནེ་
དཀུག་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པའི་སྐནོ་འཛུགས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས། 
ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེས་ྔམི་ཤེས་པར་རངོས་པའི་
གཞན་དབང་ད་ུསོང་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་
རེད། དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་དསེ་གནདོ་ཚབས་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ ཅསེ་གསུངས།  
ནབུ་ཕགོས་ང་ོརལོ་བ། གནད་དནོ་འད་ིད་ེས་ྔ
ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གི་གླངེ་གཞི་ཙམ་ལས་
ཡོངས་གགས་ཤིག་མིན་ནའང་། ད་ཆ་ནབུ་
ཕགོས་སུ་རྩདོ་གཞི་འད་ིབསླབེས་ཡོད། ང་ོ
རོལ་བ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བང་ཨ་
རི་དང་། ཡུ་རོབ། ཨོ་སི་ཊོ་ལ་ཡ་བཅས་

ཀི་གངོ་ཁྱརེ་ཁག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཀའ་སླབོ་
བསྩལ་ཆེད་ཆིབས་སྒྱུར་སྐངོ་སབྐས། རསེ་
དདེ་བཏང་ནས་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད། ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཕལ་མོ་
ཆེ་ཚོགས་པ་དརེ་གསར་ཞུགས་བདེ་མཁན་
ནབུ་ཕགོས་མི་རིགས་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ོཔ་
ཚོས་བདོ་རིགས་ང་ོརོལ་བ་ཉུང་ཤས་ཡོད་
པ་ཚོ་དང་ལག་འབལེ་བས་ནས་སདྐ་འབདོ་
བས་པ་དང་། རྔ་རངུ་བ། མཚམས་རེ་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམའི་གཏམ་བཤད་དང་གསུང་ཆོས་
ཀི་མཛད་སྒ་ོཁག་ལ་འགོག་རྐནེ་བཟ་ོབཞིན་
ཡོད། ཁ་ོཔ་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན་ིཆོས་ལུགས་
ཀི་རངོས་ཞེན་བདེ་མཁན་ཞིག་དང་ཟགོ་རུ་
རེད། ཅསེ་སྙནོ་འཛུགས་བདེ་བཞིན་ཡོད། 
ཉ་ེལམ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་
སབྐས་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཧ་ལམ་བྱུང་མེད། 
འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་ཉ་ེཔ་ོཡོད་
པའ་ིམི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་བདནུ་ཕྲག་འདའི་ིའག་ོསདོ་ཙམ་ད་ུམེ་
ཌི་སན་དང་ཝི་སི་ཀན་སིན་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་སབྐས་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཉུང་ཤས་
ཤིག་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང། ད་ེརིང་
འདིར་སུད་སི་གངོ་ཁྱརེ་ཇི་ནི་ཝའི་འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཁ་སྤདོ་མདནུ་ཐང་ད་ུམི་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་
མང་པསོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ལག་ཏུ་བཟུང་
ནས། རྔ་རངུ་བཞིན་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་འཚམས་
འདྲ་ིདང་སྦྲགས། ཁངོ་གི་བཀའ་སླབོ་ཉན་ད་ུ
བཅར་ཡོད་པ་ལས། བདོ་མིའ་ིཆོས་ཕགོས་
ཀི་དབུ་ཁིད་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་བེད་
མཁན་མཐངོ་རྒྱྱུ ་མི་འདགུ ས་ྔལོར་༸གངོ་
ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་
སབྐས་ང་ོརལོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་
སབྐས་དའེ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ི
མགནི་ཚབ་པ་བདོ་རིགས་བསོད་ནམས་རིན་
ཆེན་གིས། ད་ཆ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརལོ་གི་
ལས་འགུལ་ཕིར་བསྡ་ུབ་རྒྱྱུའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གང་
ཡིན་ཤེས་རགོས་མེད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང་། ཁ་ོ
པ་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད་ཚྱུལ་
དང་། ཁ་ོཔ་སྒརེ་ངསོ་ནས་ང་ོརལོ་མུ་མཐུད་
དགོས་མིན་ཐད་ཐག་གཅདོ་བྱུང་མེད་པ་མ་
ཟད། ཁ་ོཔ་དང་ཤུགས་ལནྡ་རསེ་འབང་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་དལོ་རྒྱལ་ལ་
དམ་བསྒགས་མཛད་པར་བརནེ་གཞིས་བསེ་
གཉིས་སུ་བདོ་མི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
བེད་མཁན་ཚོ་ནང་དང་དགོན་པ་སོགས་
ནས་ཕིར་འབུད་བས་པའི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་
ཡོད་ཅསེ་བརདོ་བྱུང་། འནོ་ཀང་འད་ིག་ར་ུ
ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚྱུལ་
ད་ེབདནེ་པ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐལེ་བདེ་ཐུབ་
མེད། རིན་ཆེན་གིས། དཀའ་ངལ་མངོ་
མཁན་ང་ོམ་ད་ེགཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་བདོ་
མི་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོ་ཡིན། ཞསེ་

བརདོ། ཇི་ན་ིཝར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས། 
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་སྐརོ་
རྒྱྱུ ་མཚན་འགལེ་བརདོ་བ་རྒྱྱུ ་ངསོ་ཀི་འགན་

རེད། ཉན་དང་མ་ཉན་མི་སྒརེ་སོ་སོའ་ིརང་
དབང་རེད། ཅསེ་བཀའ་སྩལ་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཀུ་ར་ུཔ་ན་ིང་ིཤེས་ཡོན་ཐབེས་
རྩའེ་ིསླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།

རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སྦངེ་ལོར་ནང་ད་ུཡོད་པའི་ཀུ་རུ་པ་ནི་དྷི་མཐོ་སླབོ་ནས་སྐབས་བཅོལ་
བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་མཁན་སླབོ་མ་ ༡༨ ལ་གཤམ་གསལ་སླབོ་
ཚན་ཐགོ་སླབོ་ཡོན་གནང་རྒྱྱུ ་འདི་གར་ཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་འབལེ་བ་གནང་འབརོ་བྱུང་
ན། བཞུགས་བླ་ོཡོད་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་རྒྱྱུགས་འབས་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་
དགསོ་པ་དང་སླབོ་ཡོན་གི་ཞུ་སནྙ་ཁག་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་ Chief Representative Office, 

Banglore No. 7, Sampangiramaih Garden, Srinivagalu, Viveknagar Post, Ban-

glore-560047. Ph: 080-25506842/43 Email:chiefrepbanglore@tibet.net འབུལ་
དགསོ་པ་དང་། སླབོ་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཆེད་གངོ་གསལ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་དྲ་རྒྱར་ www.krupanidhi.edu.in  ནས་ཕབ་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སུ།
Course Details No. Scholarships Tuition Fees

Krupanidhi College of Pharmacy 

Diplomacy in Pharmacy 1 100 % waived

Bachelor of Pharmacy 1 50 % waived

Krupanidhi College of Nursing 

Diplomacy in GNM(General Nursing 
& Midwifery) 

1 100 % waived

2 50 % waived

B.Sc Nursing 2 50 % waived

Krupanidhi College of Physiotherapy 

Bachelor of Physiotherapy 2 50 % waived

Krupanidhi Degree College 

Bachelor in Business Management 
(BBM) 

2 50 % waived

Bachelor Commerce (B.com) 2 50 % waived

Bachelor Computer Application (BCA) 2 50 % waived

Bachelor in Arts(BA) English, 
Journalism & Psychology

1 100 % waived

2 50 % waived

དགོས་འདྲ་ིགཞན་ཡོད་ཚེ་གཤམ་འཁདོ་ཁ་བང་ཐགོ་འབལེ་གཏུགས་ཡོད་པ་བཅས། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 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

༼འཕྲསོ་བདནུ་ཕྲག་རསེ་མར་གཟགིས།༽



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠4

ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་པམེ་ཀུ་མཱར་ད་ུམལ་མཆོག་གསོ་ཚོགས་སུ་ཟུར་ཉན་ཕབེས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༢༣ ཉནི་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིཚེའ་ི
རིག་བདེ་ Ayurveda ཀི་བླནོ་ཆེན་

སྐ་ུཞབས་ཀ་རན་སིང་མཆོག  སབྐས་

བཅོ་ལྔ་པའི ་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅྱུ ་

གཅིག་པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་པའི་སྐབས་
ཟུར་ཉན་དུ་ཆེད་ཕ ེབས་འདུག་པ་དང་། 
ཕི་ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད།  ༡༠།༤༥ ཙམ་ལ་སབྐས་བཅ་ོ
ལྔ་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅྱུ ་གཅིག་
པའི་ལས་ཉནི་ལྔ་པའི་ཚོགས་དསུ་སྐབས་ཧི་
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་པམེ་ཀུ་མཱར་ད་ུམལ་ Shri. 

Prem Kumar Dhumal མཆོག་དང་། 
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི BJP དུྲང་ཆེ་སྐ་ུ
ཞབས་པཱ་ཝན་རཱ་ན་ Shri. Pavan Rana 

ལགས། ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་

ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་  Shri.Kishan Kapoor 

མཆོག ར་སའ་ིཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཇ་ེསིང་
མོན་ཀ་ོཊི་ཡ་  Ajay Singh Mankotia 
ལགས། ར་ས་མེཀ་ལོ་གནྷ་ཇིའ་ིགསོ་སྡ་ེལནྷ་
ཚོགས་ Ward 3 MCD ཀི་ཚོགས་མི་ལམྕ་
སྐ་ུསི་ན་ེཧ་ Smt. Sneha ལགས། ར་ས་
མེག་ལོ་གནྷ་ཇིའ་ིགངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་ Ward 

3 MCD ཀི་འསོ་མི་ཝི་པནི་ན་ེཧ་རི་ Vipin 

Nehari ལགས།  འཕགས་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ད་ིན་ེཤི་ Shri. 

Dinesh ལགས་བཅས་ཟུར་ཉན་ད་ུཕབེས་
སབྐས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་

མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་ནང་ཁངོ་རྣམ་པར་
ངོ་སྤོད་དང་འབལེ་གུས་བསུའི་འཚམས་
འདྲ་ིགནང་སྐབས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་སོགས་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀིས་སྐུ ་
བཞེངས་ཏ་ེདགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་སྐབས་སྐུ ་མགོན་
རྣམ་པར་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏགོ་ཕུལ་བ་དང་
སྦྲགས། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོརྣམ་
གཉསི་མཆོག་དང་། ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དང་ལནྷ་ཟུར་མཇལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།།

ར་ུསུའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མཆོག་གིས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་
གཅིག་གསོ་ཚོགས་སུ་ཟུར་ཉན་ཕབེས་པ།

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ 
པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༡༡ པའ་ི
ལས་ཉནི་བཞི་པ་ས་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༤ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོར་ུསུའ་ིགསོ་ཚོགས་ 
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨི་རིན་ཆི་མཱཌ་ཁ་ནཔོ་ 
Irinchey Matkhanov མཆོག ཁངོ་གི་
སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུཌ་རི་ནཱ་མཱཌ་ཁ་ནཔོ་ Darina 

Matkhanov མཆོག ར་ུསུ་བདོ་སྐབོ་ལས་
འགུལ་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཇུ་ལི་ཡ་ཛི་
རོན་ཀིན་ནཱ་ Julia Zhironkina མཆོག ད་ེ

བཞིན་ར་ུསུའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་བཅས་
ཟུར་ཉན་དུ་བཅར་
སྐབས་བ ོད་མི་མང་
སིྤ ་ འ ཐུ ས ་ ཚོ གས ་
གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མ ཆོག ་ གིས ་ གོས ་
ཚོགས་ནང་ངོ་སྤོད་
གནང་བར་ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཏ་ེདགའ་

བསུ་ཞུས་ཡོད། །

གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དྲན་
གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ 
ཉནི་སབྐས་ ༡༥ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༡༡ 
པའི་ལས་ཉནི་བདནུ་པའི་ཐགོ་སིྤ་ཟུར་སག་
མཚེར་དགའ་བ་དབངས་སྒལོ་ལགས་སྐུ་ཚེ་
མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་
གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དྲན་
གི་སིྤ་མོས་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད།   ད་ེ
ཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩་༣༠ 
ཐགོ་གསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་བསྐངས་ཏ་ེསིྤ་
འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་སིྤ་ཟུར་སག་
མཚེར་དགའ་བ་དབངས་སྒལོ་ལགས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉནི་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའ་ི
ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་གཞུང་འབལེ་
མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དྲན་གསོ་ཆོད་

གསོ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་སནྙ་སྒནོ་
གནང་དནོ། སྔནོ་གླངེ་། བདོ་མི་མང་སིྤ་ཟུར་
སག་མཚེར་དགའ་བ་དབངས་སྒལོ་ལགས་ན།ི 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉནི་སྐ་ུཚེ་
མ་ཟནི་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ 
ཁངོ་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོར་འཁུངས་ཞིང་། 
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ 
ལོར་རྒྱལ་གཅསེ་སྙངི་སབོས་དང་། ལགྷ་
བསམ་ཆེན་པསོ་ཀ་རརོ་བུད་མེད་མཐུན་
ཚོགས་གསར་འཛུགས་སབྐས་ཀི་རྒྱྱུ ན་ལས་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ བར་མཐུན་གགོས་
ཚོགས་པ་དའེ་ིནང་ཕག་ལས་གནང་། རརོ་
གླངི་ Saint Joseph ཨིན་ཇིའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིནང་
སླབོ་སྦྱངོ་ཕྲན་བུ་གནང་ས།ེ སབྐས་དརེ་བདོ་
མི་རྣམས་སྐབས་བཅལོ་ད་ུའབརོ་གབས་ཡིན་

པས། བལ་ཡུལ་འཇ་ོའཁལེ་ཁུལ་སུད་སི་རྒྱ་
གམ་དམར་པའོི་རོགས་རམ་འབརོ་བཞིན་
པའ་ིརོགས་ཚོགས་དང་། བདོ་ནས་བདོ་མི་
གསར་ད་ུརིམ་འབརོ་རྣམས་ལ་གསུང་སྒྱུར་
གནང་ས་ེཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ནས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ བར་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་གསུམ་པ་དང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ བར་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་བཞི་པ་བཅས་ཀི་ལས་
འཁུར་བཞསེ། ར་ས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུབདོ་
ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང་། མད་ོསདྨ་ཆོལ་
ཁའ་ིདབུས་རྒྱྱུན་ལས། ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཀི་ཕག་ལས་
རིམ་པར་གནང་ཞིང་། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ི
རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིའགན་བསྡརུ་ཐགོ་མར་དབུ་
འཛུགས་སབྐས་དཔལ་འབརོ་ཐབས་འཚོལ་
གི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སྒའོ་ིཐགོ་ལ་ཐུགས་འཁུར་
ཆེན་པ་ོབཞེས་ཡོད་པ་སོགས་ཁོང་ནི་བདོ་
བསན་སདི་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སདི་ཞུ་
ཞབས་འདགེས་ལགྷ་བསམ་གི་འཇུག་སྒ་ོཆེར་
བསྐདེ་ཡུན་རིང་གནང་བའ་ིམཛད་རསེ་ཅན་
ཞིག་ཡིན། གསོ་ཆོད། སྐ་ུགཤེགས་ད་ེཉདི་
ཀི་མཛད་རསེ་ལ་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་
ཏུ་བས་བསགས་སྡགི་ལྷུང་རྣམས་བང་ཞིང་
དག་ནས་ཐགེ་མཆོག་འཁརོ་ལོ་བཞི་ལནྡ་རནེ་
བཟང་རིམ་བརྒྱྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་ད་ུརེག་
པའ་ིསྨནོ་འདནུ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་
བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འདྲ་ི
ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་གསོ་ཆོད་ད།ུ བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ། ཞསེ་སནྙ་སྒནོ་གནང་།  
ད་ེརསེ་ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་ཀིས་སརྐ་མ་ ༡ 
རིང་ངག་བཅད་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་
མཚམས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔནོ་
རིྩས་ཐགོ་མུ་མཐུད་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད། །

རིག་གཞུང་བར་ེལེན་གི་དསུ་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ 
ཉིན་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཇུ་ཌི་
སན་དྲན་རནེ་གི་ཡི་ཤུའ་ིལ་ྷཁང་ད་ུ Judson 

Memorial Church ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་དང་ཁལ་མུག་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་ 
Kalmyk Youth Conference ཐུན་མོང་
གིས་ག་ོསིྒག་འགོ ཨ་རིའ་ིནང་གནས་སྡདོ་
བདོ་རིགས་དང་། སོག་པ།ོ ཤར་པ། ཧ་ིམཱ་
ལ་ཡི་རི་རྒྱྱུད་ཀི་ནང་པའ་ིམི་རིགས་བཅས་ཀི་
དབར་མཐུན་སིྒལ་དང་གགོས་འདྲསི་བཅས་
ཀི་འབལེ་ལམ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུར་ཕན་
ཚྱུན་རིག་གཞུང་བར་ེལེན་གི་དསུ་སནོ་ཞིག་
སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
དསུ་སནོ་དའེ་ིཐགོ་ཤར་པ་ཁངོས་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་
དང་ཆེད་ལས་མི་སྣ། ས་གནས་བདོ་རིགས། 
བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ། ཁལ་
མུག་སྤུན་ཟླ་ཚོགས་པ། ནཌི་སན་ཊེམ་པལ་ 
Nitsan Temple དང་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ི
དགནོ་པ། སོག་པའོ་ི Mongol Heritage 

Foundation ཐབེས་རྩ་ཁང་དང་ཨུ་ལན་ཛུ་
ལ་ཏཱ་སྒ་འཇུག་ཁང་ Ulan Zulata བཅས་
ནས་ཁྱོན་མི་གངས་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ དསུ་སནོ་ཐགོ་ཆོལ་
གསུམ་ཟླསོ་གར་དང་། ཨི་ལི་ནཱ་ཆྱུར་ཡུ་
མོཔ། Elena Churyumov ཡུཌ་མི་ལ། 
Lyudmila ད་ེབཞིན་སངས་རྒྱས་སྐབས་

དང་བསོད་ནམས་མཚོ་མོ་ལགས་བཅས་ཀིས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། དགངོ་དྲརོ་དངེ་དསུ་བདོ་
དང་ཁལ་མུག་གཉསི་ཀི་རི་མོ་འགམེས་སནོ་
དང་ཨིན་སདྐ་ཐགོ་སནྙ་ངག་ཀང་གརེ་འདནོ་
ཡང ་ གནང ་
འདགུ ཐངེས་
འ དི འི ་ ད ུས ་
ས ོན ་ཐོག ་ཨ་
རིའི ་ སྐུ ་ཚབ ་
ད ོན ་ ག ཅོ ད ་
སྐལ་ར ོར ་ཨུ ་
དཀར ་ཚང ་
ལགས ་འོས ་
བ སྡུ འི ་ ལ ས ་
རི མ ་ ད ང ་
འབལེ་ནས་བཅར་མ་ཐུབ་པར་བརནེ། ཁངོ་
གི་ཚབ་ཏུ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་བསན་འཛིན་
དབིག་གཉནེ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
སྒགོས་སྦྱང་གནང་བའ་ིནང་། བདོ་རིགས་
དང་སོག་པ།ོ ད་ེབཞིན་ནང་ཆོས་ཀི་རིག་
གཞུང་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའ་ིཧ་ིམཱ་ལ་ཡིའ་ིམི་
རིགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་མཐུན་
སིྒལ་དང་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ན་ི༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རིང་ནས་ཐུགས་ལ་བརྣག་

པའི་དགངོས་བཞདེ་ཅིག་ཡིན་པར་བརནེ་ཨ་
རི་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནས་མུ་མཐུད་སིྤ་
ཚོགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་འབལེ་ལམ་ཚགས་
ཚྱུད་དང་ས་བརན་གཏངོ་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་སིྤ་
ཚོགས་ཕན་ཚྱུན་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་ཁུངས་

སོ་སོའི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ཕན་ཚྱུན་རྒྱྱུས་ལོན་བ་རྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་
བསུྐན་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་དང་། མཇུག་ཏུ་བསན་
འཛིན་དབིག་གཉནེ་ལགས་ཀིས་ཁལ་མུག་
གཞནོ་ན་ུཚོགས་པས་ཐངེས་འདརི་མི་རིགས་
ཕན་ཚྱུན་དབར་འཆམ་མཐུན་དང་ཆིག་སིྒལ་
ཡོང་ཆེད་གོ་སབྐས་ད་ེའདྲ་ཞིག་བསུྐན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེལས་རིམ་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་འདགུ་
པ་བཅས། །
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ སྔནོ་རིྩས་གཏམ་བཤད།
༄༅། །མཆོག་ཏུ་བཀུར་བར་འསོ་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ི
སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་གསོ་ཚོགས་སུ་སནྙ་སྒནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།    གོས་ཚོགས་སུ་སྔནོ ་རིྩས་འཆར་
འབུལ་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་རྒྱྱུའི་ལས་རིམ་འད་ི
མང་གཙོའི་སིད་དབང་གི་ལམ་ལུགས་གལ་གནད་
ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རང་རེའ་ིགནས་བབ་ལ་ཆ་
མཚོན་ནའང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལོ་རེའི་ཡོང་

འབབ་དང་འག་ོགནོ་ཡོངས་རགོས་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་ཀི་ལམ་ནས་གསོ་ཚོགས་ཀི་གཏན་འབབེས་ཆེད་འགདོ་འབུལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར་སྔནོ་རིྩས་སུ་བདོ་དནོ་བདནཻ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀིས་
གཙོས་མང་ཚོགས་ཀི་བད་ེདནོ་ལ་ྟསྐངོ་དང༌། སབྐས་བབས་ཀི་གལ་ཆེའ་ིལས་དནོ་འཆར་སིྒག ད་ེབཞིན་རྒྱྱུན་ལནྡ་
འཛིན་སྐངོ་བཅས་ཀི་འག་ོགནོ་དང་དའེ་ིཡོང་འབབ་ཁ་གསལ་དང་ཞིབ་ཚགས་གང་ཐུབ་འགདོ་འབུལ་ཞུས་ཡོད། གསོ་
ཚོགས་ནས་ཀང་དརེ་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་དགོས་དངུལ་གཏན་འབབེས་དང་ཆབས་ཅིག་འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་
གནས་བབ་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ལ་དགོངས་བཞེས་ལམ་སནོ་གནང་རྒྱྱུ ་འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་ཚགས་ཚྱུད་ལ་མཁ་ོ
བའ་ིལས་རིམ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  
 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་འད་ིབཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་བཞི་པའ་ིསྔནོ་རིྩས་མཐའ་
མ་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད་པ་བཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྐརོ་སནྙ་སྒནོ་རྒྱས་ཙམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ་བཙན་བལོ་བའི་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་པའི་མི་དམན་
ཙམ་ཆགས་ཡོད། ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོ༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབིན་རླབས་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་
བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། སབྐས་དསུ་ཆབ་སིདེ་ཀི་འག་ོའཁདི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་ཐུགས་འཁུར་འགོ་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ་དང༌། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདུྲང་ཆེ་ཆྱུང་གིས་དབུས་ལས་བདེ་རྣམ་པའ་ིཕར་གུ་མཉམ་འདགེས། ད་ེབཞིན་
གསོ་ལ་དབང་བའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་གསོ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པསོ་དབུས་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པས་སབྐས་དསུ་ཀི་ལམ་སནོ་བཅས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ད་དངུ་ཡར་རྒྱས་འག་ོ
ཐབས་སུ་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་དགསོ་རྒྱྱུ ་བརདོ་མ་དགསོ་པ་ཡིན།
༡་༠ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ།
༡་༡ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 
རང་རེའི་སིྒག་འཛུགས་འད་ིབཙན་བལོ་བའི་གནས་བབ་ཀི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་གཙོ་ཆེ་རྩ་དནོ་འཐབ་
རྩདོ་དང་འབལེ་བའི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པར་སོང་མ་མཐར་ཡང་རྒྱྱུན་ལནྡ་འཛིན་སྐངོ་འག་ོགནོ་གཞན་བརནེ་མ་
ཡིན་པར་གང་ཐུབ་ཀི་རང་ཁ་རང་གསོ་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད།
 སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་སངས་གཞན་དབང་སབས་བསནུ་ཁ་ོན་མ་ཡིན་པར་རིམ་པས་རང་
ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇགོ་གི་ལས་དནོ་འག་ོམུས་ལརྟ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༢༤་༠༤ བདེ་ཀི་ཡོད་པའ་ིཐགོ་འད་ིལོ་མ་དངུལ་གསར་ད་ུ
བྱུང་བ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༢་༢༥ བསྣན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༢༣༦་༢༩ བདེ་ཀི་ཡོད། མ་དངུལ་འདའི་ིའདས་ལོ་ལའྔ་ིགནས་སངས་བཤམ་གསལ་ལརྟ་བས་ཡོད།
རིྩས་ལོ། མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ། འཕར་འབབ་སྒརོ་ས་ཡ།
༢༠༡༡་་༡༢ ༡༨༧་༠༧
༢༠༡༢་་༡༣ ༢༠༡་༤༣ ༡༤་༣༦
༢༠༡༣་་༡༤ ༢༠༨་༥༦ ༧་༡༣
༢༠༡༤་་༡༥ ༢༢༤་༠༤ ༡༥་༤༨
༢༠༡༥་་༡༦ ༢༣༦་༢༩ ༢༠༡༦།༡།༣༡ བར། ༡༢་༢༥
ད་ེབཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠ དང༌། ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་སྒརོ་
ས་ཡ་ ༦༥་༠༠ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༥༨་༢༩ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༣ 
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་སུ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༧་༥༩ ཡོད་པ་བཅས་བསྡམོས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ཁྱནོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༥༣༨་༢༠ བདེ་ཀི་ཡོད།
༡་༢ སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ། 
 རིྩས་ལོ་ ༢༠༠༨་་༠༩ ལོ་ནས་ལོ་རེའ་ིདགསོ་དངུལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་གཏངོ་ལེན་བ་དགསོ་
ཀི་དངསོ་བྱུང་དངསོ་སོང་གཉསི་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་ལུས་ཇི་བྱུང་མ་འངོས་པའི་དམིགས་རནེ་ཆེད་ལོ་ལྟར་བཀར་
བཅྱུག་གིས་སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ་གི་ང་ོབརོ་གསོག་འཇགོ་བདེ་མུས་ཡིན། རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ་ིདངསོ་བྱུང་དངསོ་
སོང་གཉསི་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལགྷ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༦༥་༠༢ བས་ཡོད་པའང་སྔནོ་རིྩས་མ་ དངུལ་ཐགོ་ བསྣན་ཏ་ེཁྱནོ་མ་དངུལ་
སྒརོ་ས་ཡ་ ༤༤༧་༨༨ བདེ་ཀི་ཡོད། སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ་གི་འདས་ལོ་ ལའྔ་ིགནས་ སངས་ཇི་ཆགས་གཤམ་གསལ་
ལརྟ་ཡིན། 
རིྩས་ལོ། མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ། འཕར་འབབ་སྒརོ་ས་ཡ།
༢༠༡༡་་༡༢ ༣༢༠་༡༤

༢༠༡༢་་༡༣ ༣༤༣་༢༥ ༢༣་༡༡
༢༠༡༣་་༡༤ ༣༨༢་༨༦ ༣༩་༦༡
༢༠༡༤་་༡༥ ༤༤༧་༨༨ ༦༥་༠༢
༢༠༡༥་་༡༦ ༥༩༠་༥༥ ༡༤༢་༦༧ ཚོད་དཔག་ལགྷ་འཆར།
 གངོ་གསལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་དངུལ་སྐདེ་དང་སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ། དང་བངླ་དཔྱ་དངུལ་གིས་ 
གཙོས་ལོ་རེའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཡོང་དམིགས་གཞན་བཅས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལོ་གཅིག་གི་འཛིན་སྐངོ་
རྒྱྱུན་གནོ་ཆ་ཚང་རང་གསོ་ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ད་ལའྟ་ིཆར་ཆགས་ཡོད།
༡་༣ ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ།
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པ་ལོ་རེའ་ིསྔནོ་རིྩས་ཁམིས་སིྒག་དགངོས་དནོ་གསོ་ཚོགས་དང་ས་གནས་
འཐུས་མི་ཚོགས་འདའུ་ིབཀའ་འཁལོ་འགོ་དབུས་ནས་དགསོ་དངུལ་ཆ་ཚང་གཏངོ་མུས་ལས་ཁུངས་གངས་ ༡༡༥ 
དང་ཆ་ཤས་གཏངོ་མུས་གངས་ ༥༨ ད་ེབཞིན་དགསོ་དངུལ་ཆ་ཚང་ས་གནས་ནས་གཏངོ་མུས་གངས་ ༡༨ སོ་སོར་
བདེ་ཀི་ཡོད། ལོ་རེའ་ིའག་ོགནོ་གི་དགསོ་དངུལ་དབུས་སའ་ིལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གཏངོ་དམིགས་ཟུར་བཀལོ་མ་
དངུལ་ཡོད་པའ་ིལས་ཁུངས་གངས་ ༩༧ ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གི་ཕགོས་བསྡམོས་
སིྤར་བཏང་མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༠༡༩་༡༦ དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༧༤༥་༢༥ བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གི་གནས་བབ་ལས་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༣་༠༧ དང་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༧༥་༨༦ སོ་སོས་མང་
བ་གཤམ་གསལ་ལརྟ་བདེ་ཀི་ཡོད། 
ལོ་དསུ། སིྤར ་བཏང ་

མ་དངུལ།
སྒ ོ ར ་ ས ་
ཡ ། འ ཕ ར ་
འབབ་སྒརོ་ས་
ཡ།

ལས་འཆར་
མ ་ ད ངུ ལ ་
སྒརོ་ས་ཡ།

འཕར་འབབ་
སྒརོ་ས་ཡ།

བསྡམོས།སྒརོ་
ས་ཡ།

བ སྡ ོ མ ས ་
འཕར་འབབ་
སྒརོ་ས་ཡ།

༢༠༡༢།༣།༣༡ ༨༦༡་༦༨ ༧༠༤་༦༠ ༡༥༦༦་༢༨
༢༠༡༤།༣།༣༡ ༩༩༦་༠༩ ༡༣༤་༤༡ ༥༦༩་༣༩ (༡༣༥་༢༡) ༡༥༦༥་༤༨ (༠་༨༠)
༢༠༡༥།༣།༣༡ ༡༠༡༩་༡༦ ༢༣་༠༧ ༧༤༥་༢༥ ༡༧༥་༨༦ ༡༧༦༤་༤༡ ༡༩༨་༩༣
རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ དང་ ༢༠༡༦་་༡༧  ལོའ་ིསིྤར་བཏང་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉསི་ཀི་ཚོད་དཔག་ལགྷ་
འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༨༢༧་༨༣ དང་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༨༣༥་༤༣  སོ་སོར་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་བྱུང་སོང་སྔནོ་རིྩས་ཁ་ཤོག་ནང་
གསལ་ལརྟ་ཡིན། འད་ིཁངོས་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ད་ུམ་ཚྱུད་པའ་ིཕགོས་མཐའ་ིལས་ཁུངས་གངས་ ༧༠ ཡི་
ལགྷ་འཆར་ཇི་ཡོད་ཚྱུད་ཀི་མེད།
༡་༤ ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ། 
 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་མ་ལག་ཡོངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་
དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༤༣༦་༣༣ བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གི་གནས་བབས་ ལས ་སྒ ོར ་
ས་ཡ་ ༢༧༩་༤༣ མང་བ་གཤམ་གསལ་ལརྟ་བདེ་ཀི་ཡོད།
ལོ་དསུ། སྔ ོན ་ རིྩས ་མ ་

དངུལ།
སྒརོ ་ས་ཡ།གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ། 
སྒརོ་ས་ཡ།

ཟུ ར ་ བ ཀོ ལ ་ སིྤ ར ་
བཏང་མ་དངུལ།
སྒརོ་ས་ཡ།

ཟུ ར ་ བ ཀོ ལ ་ ལས ་
འཆར་མ་དངུལ་སྒརོ་
ས་ཡ།

བསྡམོས།
སྒརོ་ས་ཡ།

༢༠༡༤།༣།༣༡ ༣༨༢་༨༦ ༢༠༨་༥༦ ༩༩༦་༠༩ ༥༦༩་༣༩ ༢༡༥༦་༩༠
༢༠༡༥།༣།༣༡ ༤༤༧་༨༨ ༢༢༤་༠༤ ༡༠༡༩་༡༦ ༧༤༥་༢༥ ༢༤༣༦་༣༣
འཕར་འབབ། ༦༥་༠༢ ༡༥་༤༨ ༢༣་༠༧ ༡༧༥་༨༦ ༢༧༩་༤༣

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་གནས་བབ་ད་ལའྟ་ིཆར་གངོ་གསལ་ལརྟ་མི་དམན་ཙམ་
ཡོད་ཀང༌། ལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་གི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཐགོ་ད་དངུ་བསམ་ཞིབ་བ་དགསོ་པ་ལརྟ་གནས་སངས་བཟང་
ད་ུའག་ོཐབས་སུ་འབད་བརྩནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། ཉ་ེབའ་ིཆར་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརྩནོ་གནང་
འབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལོ་ལའྔ་ིརིང་དགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༤༠༠ དམིགས་བསལ་དགངོས་བཞསེ་བྱུང་ཡོད་
པ་དང༌། ད་ེབཞིན་ཨ་རི་སདི་གཞུང་ནས་ལོ་ལའྔ་ིརིང་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༣ གནང་བཞདེ་ཡོད་པ་བཅས་
ནས་མ་དངུལ་གནས་སངས་བཟང་ད་ུའག་ོརྒྱྱུའ་ིགནས་བབ་ཆགས་ཡོད།
༢་༠ སྔནོ་རིྩས་གནས་བབ།
 བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་ཞུ་སྒ་ོདསུ་ཀི་འགྱུར་འགསོ་དང་བསནུ་ཏ་ེལོ་རེ་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་
འག་ོམུས་བཞིན་སྔནོ་རིྩས་མ་འབརོ་ཡང་ད་ེམཚྱུངས་འཕར་དང་འཕར་མུས་ཡིན། འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ལ་ད་ེདང་
མཉམ་པའ་ིདགསོ་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཀི་འགན་ཁུར་ཡང་ཆེ་ར་ུསོང་ཡོད་པ་བཞིན་ད་བར་འསོ་འཚམ་གི་དགསོ་དངུལ་
ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པའ་ིགནས་སངས་གཤམ་གསལ་ལརྟ་ཡིན། 
རིྩས་ལོ། སྔ ོན ་ རིྩ ས ་ ག ཏན ་

འབབེས་སྒརོ་ས་ཡ།
བར་བརལ་བཀའ་
འཁལོ་སྒརོ་ས་ཡ།

བསྡམོས་སྒརོ་ས་ཡ། བ ཀ འ ་ ཤ ག ་ གི ་
ཐབས་འཚོལ་སྒརོ་
ས་ཡ།

༢༠༡༢་་༡༣ ༡༡༤༧་༦༥ ༤༢་༡༣ ༡༡༨༩་༧༨ ༡༠༧་༥༩
༢༠༡༣་་༡༤ ༡༢༨༠་༦༡ ༣༣༣་༢༨ ༡༦༡༣་༨༩ ༡༨༥་༦༦
༢༠༡༤་་༡༥ ༡༨༩༢་༢༦ ༢༦༠་༨༩ ༢༡༥༣་༡༥ ༡༩༡་༡༤



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠6

༢༠༡༥་་༡༦ ༢༠༡༨་༠༣ ༢༨༧་༦༠ ༢༣༠༥་༦༣ ༢༤༡་༨༦
༢༠༡༦་་༡༧ ༢༢༣༨་༨༣

(རྒྱབ་གཉརེ།)
༢༢༣༨་༨༣
(རྒྱབ་གཉརེ།)

(༢༠༡༦།༠༣།༠༩ 
ཉནི་གི་གནས་བབ།)

 གངོ་གསལ་ལརྟ་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ནས་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ བར་གི་ལོ་ལའྔ་ིནང་སྔནོ་རིྩས་ཀི་མ་
འབརོ་དང་བཀའ་ཤག་ནས་དགསོ་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཀི་མ་འབརོ་གཉསི་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ སྐརོ་འཕར་ཆ་ཕིན་ཡོད། 
སྔནོ་རིྩས་ཀི་ཁ་ཕགོས་དང་ཕི་ནས་ཐབས་འཚོལ་དགསོ་པའ་ིདགསོ་དངུལ་གི་གནས་སངས་ད་ེམུར་གནས་ཚེ་ཕུགས་སུ་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་ད་ེབཞིན་གི་ཐུགས་འགན་ལྕ་ིབ་ཆགས་རྒྱྱུའ་ིགནས་སངས་ཡོང་གཞི་ཆགས་སདི་པ་ཡིན།
༣་༠ རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ་ིཡོང་འབབ་དང་འག་ོགནོ།
ཀ རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལཽའ་ིའག་ོགནོ་འག་ོའཆར་ཁྱནོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༡༥༣་༡༥ དང་ཡོང་འཆར་ཁྱནོ་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༢༠༩༧་༦༥ གཏན་འབབེས་བྱུང་ཡོད། འད་ིཁངོས་སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ་ནས་དགསོ་དངུལ་གཏངོ་དགསོ་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༤༢༦་༤༦ གཏན་འབབེས་བྱུང་བ་ནས་དངསོ་སོང་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༢༨་༣༨ བས་ཡོད་པ་དང༌། ཡོང་འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༤༢༦་༤༦ གཏན་འབབེས་བྱུང་བར་ཕན་པའ་ིདངསོ་བྱུང་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༩༣་༤༠ བས་ཡོད། དགསོ་དངུལ་དངསོ་བྱུང་
དང་འག་ོགནོ་དངསོ་སོང་གཉསི་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལགྷ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༦༥་༠༢ བས་པ་སརྔ་ལམ་བཞིན་སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ་
ལ་ཕན་པར་བཀར་བཅྱུག་ཞུས་ཡོད།
ཁ ཟུར་བཀལོ་ཁངོས་ལས་འཆར་དང་གཞན་འག་ོགནོ་འག་ོའཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༧༢༦་༦༩ གཏན་འབབེས་བྱུང་བ་
ནས་དངསོ་སོངསྒརོ་ ༡༢༡༦་༧༧ དང༌། ཡོང་འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༦༧༡་༡༩ གཏན་འབབེས་བྱུང་བར་ཕན་པའ་ི
དངསོ་བྱུང་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༣༠༠་༣༡ བས་ཡོད། 
༤་༠ རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་གཏན་འབབེས།
ཀ ད་ལ་ྟའག་ོབཞིན་པའ་ིརིྩས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་སུ་ཁྱནོ་ཚོད་དཔག་འག་ོགནོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༠༡༨་༠༣ 
གཏན་འབབེས་བྱུང་ཡོད་པའ་ིཐགོ་བར་བརལ་བཀའ་འཁལོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༨༧་༥༩ བསྡམོས་མཐའ་མའ་ིཚོད་དཔག་
འག་ོགནོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༣༠༥་༦༣ བས་ཡོད། འད་ིཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕགོས་གནོ་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༥༠་
༦༧ དང་གཞན་རྒྱྱུན་གནོ་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༤༩་༠༥ དམིགས་བསལ་དང་དམིགས་བཀར་ལས་དནོ་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༡༧༠༥་༩༡ བཅས་སོ་སོར་འག་ོགནོ་གཏན་འབབེས་བྱུང་ཡོད་པའ་ིཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ ༼ང༽ དང་ ༼ཆ༽ ལརྟ་
ཡིན།
ཁ གངོ་གསལ་འག་ོའཆར་ལ་ཕན་པའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིདགསོ་དངུལ་ཡོང་འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་
༡༩༠༠་༧༤ གཏན་འབབེས་ཐགོ་བར་བརལ་བཀའ་འཁལོ་དང་དགསོ་དངུལ་འཕར་མ་ཐབས་ཤེས་བཅས་བསྡམོས་
མཐའ་མའ་ིཡོང་འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༣༨༣་༩༣ བདེ་ཀི་ཡོད། འད་ིཁངོས་སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའ་ིཡོང་
འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༥༦༥་༤༡ དང༌། ཟུར་བཀལོ་ལ་ཕན་པའ་ིཡོང་འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་  ༡༨༡༨་༥༢ གཏན་འབབེས་
བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཡིན། 
༥་༠ རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ།
༥་༡ ཡོང་འཆར།
ཀ རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའ་ིཁྱནོ་ཡོང་འཆར་སྒརོ་
ས་ཡ་ ༢༣༠༣་༩༨ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༥༤༥་༡༥ 
དང༌། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀལོ་ལ་ཕན་པ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༧༥༨་༨༣ ཡོང་རྒྱྱུ ་ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པའ་ི 
ཞིབ་གནས་སྔནོ་རིྩས་བྱུང་སོང་རིྩས་ཤོག་ལརྟ་ཡིན། 
ཁ འད་ིལོའ་ིཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་ཁངོས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགསོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༡༧་༦༡ བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་ད་ལ་ྟའག་ོབཞིན་པའ་ིརིྩས་ལོའ་ིཡོང་འཆར་ལས་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༤་༠༨ མང་བ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་མུས་བཞིན་
ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པའ་ིགནས་བབ་ཡོང་རེ་ཡོད། 
ག སྔནོ་རིྩས་ཀི་ཡོང་དམིགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ན་ིདང་བངླ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འད་ིཡིན་པ་བཞིན། འབུལ་འབབ་
ལོ་རེ་ནས་ཇ་ེབཟང་ད་ུའག་ོརྒྱྱུར་མང་ཚོགས་དང་འགན་ཡོད་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་ཐུགས་འཁུར་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡིན་ཞིང༌། དང་བངླ་དཔྱ་དངུལ་དང༌། གཞན་ངསེ་ཅན་བསྡ་ུདངུལ། ངསེ་མེད་ཞལ་འདབེས་བཅས་ནས་ཡོང་
འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༥༠་༦༣ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལ་ྟའག་ོབཞིན་པའ་ིརིྩས་ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་ལས་ཡོང་
འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༤༠་༣༠ མང་བ་བདེ་ཀི་ཡོད། བདོ་མི་ཡིན་ན་ོཅགོ་ནས་དང་བངླ་དཔྱ་དངུལ་དང་གཞན་བསྡ་ུ
དངུལ་ལོ་ལརྟ་ངསེ་པར་འབུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་གལ་གནད་ད་ུབརིྩས་ཏ་ེདཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་དཀའ་
སེལ་ཐབས་ལམ་རིམ་པར་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན་པ་བདོ་མི་གང་འཚམ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པས་འབུལ་འབབ་
ཀང་ད་ེམཚྱུངས་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་ཡིན། 
 ལས་དནོ་འདི་ཐགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་གཙོས་ས་གནས་རང་དབང་བདནེ་པའི་ལས་འགུལ་
ཚོགས་ཆྱུང་དང༌། ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པའ་ིདབུས་ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་འབལེ་ཡོད་ཚང་མས་ཁུར་མཉམ་ལེན་གནང་བའི་འབས་བུར་དང་བངླ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
མཁན་གི་གངས་འབརོ་དང་དངུལ་འབབ་གཉསི་ཀ་ལོ་རེ་ནས་ཇ་ེབཟང་ད་ུའག་ོམུས་ཡིན་པའི་ཞིབ་གནས་གཤམ་
གསལ་ལརྟ་བས་ཡོད།
རིྩས་ལོ། མི་གངས། འཕར་འབབ། འབུལ་འབབ་སྒརོ་ས་ཡ། འཕར་འབབ་སྒརོ་ས་ཡ།
༢༠༡༡་་༡༢ ༡༠༡༣༥༦ ༩༩་༠༨ ༤་༦
༢༠༡༢་་༡༣ ༡༠༥༠༣༠ ༣༦༧༥ ༡༠༣་༦༧ ༤་༦༢
༢༠༡༣་་༡༤ ༡༡༠༣༨༦ ༥༣༥༦ ༡༠༦་༤༧ ༢་༨༠
༢༠༡༤་་༡༥ ༡༡༡༤༣༠ ༡༠༤༤ ༡༡༩་༣༤ ༡༢་༨༧
༢༠༡༥་་༡༦ ༡༡༤༧༤༨ ༣༣༡༨ ༡༧༤་༦༥ ༥༥་༣༡ (༢༠༡༦།༣།༩ བར།)

༥་༢ ལས་དནོ་འཆར་སིྒག་དང་དགསོ་དངུལ་རྒྱབ་གཉརེ།
རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ིནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཞུ་སྒའོ་ིལས་དནོ་འཆར་སིྒག་ཁངོས་བདོ་བསན་སདི་དང༌། 
བདོ་ཕུྲག་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་གིས་གཙོས་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རནེ་དང་འཕྲདོ་བསནེ། གཞན་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་བ་སོ་སོར་
དགསོ་དངུལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ་ལརྟ་ཡིན།
ཀ ༸རྒྱལ་བའ་ི༸སྐ་ུཕྱྭ་དང་བདོ་བསན་སདི་ཀི་ཆེད་ཞབས་རིམ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའ་ིབདོ་ཀི་རྩ་ཆེའ་ིཆོས་དང་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་གཅསེ་སུང་བ་རྒྱྱུ ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་སོང་ལས་དནོ་ད་ེདག་གི་ཆེད་
ཁྱནོ་དགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༦༧་༥༥ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། ནང་པའ་ིབསན་པ་རྒྱས་ཐབས་དང་བདོ་མིའ་ིབསོད་
ནམས་གོང་འཕལེ་ཆེད་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་བད་ེབཤེགས་མཆོད་རནེ་རྣམ་བརྒྱད་གསར་བཞེང་གི་ལས་དནོ་འག་ོ
མུས་ཆེད་དགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༨་༠༠ དང༌།  ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་མགནོ་སྐབས་བ་ླན་མ་མཆིས་པ་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཞལ་ས་ྔནས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཞལ་བཞསེ་བཀནི་
སྨནི་སོྩལ་བྱུང་བ་ག་ོསིྒག་ཆེད་སྤམོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༥་༠༠ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། དགསོ་དངུལ་འཕར་སྣནོ་དགསོ་
རིམ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་ལམ་ཡོད་མུས་ཡིན། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་སིྒག་འཛུགས་ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིཁྱད་ཆོས་ལནྡ་པའ་ིརིག་
གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་དང་ཁྱབ་སྤལེ་གི་བས་ིགནས་ཤིག ཆགས་ཡོད་པ་བཞིན་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། ལགྷ་དནོ་འཁབ་སནོ་པ་ན་གཞནོ་སྐདེ་སངི་ཆེད་སྡདོ་ཁང་གི་མཐུན་རྐནེ་འགགི་ངསེ་ཤིག་དགསོ་
གལ་ཡོད་པ་གསར་བསུྐན་ཆེད་དགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༧་༥༠ རོགས་བསྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 
ཁ གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་དགངོས་དནོ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་ཞི་འགགི་ཡོང་ཐབས་དང་འབལེ་བའ་ི
ལས་དནོ་རྒྱྱུན་འཁྱངོས་བ་རྒྱྱུ ་དང༌། རྒྱལ་སིྤའ་ིའབལེ་ལམ་དང་རྒྱབ་བསྐརོ་གངོ་མཐརོ་འག་ོཐབས། བདོ་ནང་བདོ་མི་
ཚོའ་ིབད་ེཐབས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས། ད་ེབཞིན་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་ཕི་ནང་མང་ཚོགས་ལ་ང་ོསྤདོ་
ཀི་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་སྤལེ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་དགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༤༠༣་༣༨ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ད་ཡོད་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གི་ལས་དནོ་དསུ་ཀི་དགསོ་མཁ་ོལརྟ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ཆེད་པར་བསུྐན་འཕུྲལ་འཁརོ་
ཚད་ལནྡ་ཞིག་གསར་ཉའོ་ིཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༣་༢༥ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད་པས་ སདླ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔར་
འདབེས་ལས་དནོ་སྤུས་ཚད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་ངསེ་ཡིན།
ག གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རནེ་འགགི་ངསེ་ཤིག་ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་བཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོསྐ་ེལནྡ་སོ་ནམ་གིས་གཙོས་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཡར་རྒྱས་ཆེད་
སྒརོ་ས་ཡ་ ༨༠་༡༤ དང༌། བདོ་མིའ་ིསྡདོ་སརྒ་ཁག་ནང་དགསོ་ངསེ་ཀི་མཐུན་རྐནེ་འཛུགས་སུྐན་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༢༦་༡༤ མཉམ་སྦྲལེ་གི་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡་༠༤ བདོ་མི་ན་གཞནོ་ཚོར་འཚོ་རནེ་བསུྐན་རྒྱྱུའ་ིརམ་
འདགེས་ལས་དནོ་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༥་༢༤ བཅས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད།
ང བདོ་ཕུྲག་ཚོར་ཕི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལནྡ་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ན་ིབདོ་མིའ་ིརྩ་ཆེའ་ིརིག་གཞུང་གཅསེ་ཉར་དང༌། 
 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོམི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་གིས་སིྤ་ཚོགས་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་གལ་གནད་ཤིན་
ཏུ་ཆེ་བའི་ལས་དནོ་ཞིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ལརྟ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་དནོ་ཆེད་ཁྱནོ་སྒརོ་ས་
ཡ་ ༧༩༨་༡༢ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལ་ྟའག་ོབཞིན་པའ་ིརིྩས་ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ལས་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༧་༥༥ མང་བ་
བདེ་ཀི་ཡོད། འད་ིཁངོས་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡོན་ལས་དནོ་གལ་གནད་ད་ུབརིྩས་ཏ་ེདགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༧༠༨་༠༠ 
རྒྱབ་གཉརེ་ཞ྄ུས་ཡོད།  མཐ་ོརིམ་ཤེས་ཡོན་གི་སླབོ་ཡོན་ཆེད་སྒརོ་ས་ ༤༦་༢༤ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 
ཅ ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་གི་གཙོས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལས་དནོ་ཆེད་སྒརོ་ས་
ཡ་ ༡༥༠་༧༠ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། འད་ིཁངོས་བདོ་མིའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་འད་ིལས་གཞི་གལ་ཆེ་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་ལས་དནོ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ར་ུའག་ོཐབས་དང༌། ད་ེབཞིན་རྒྱང་བཅསོ་ཀི་ལམ་ནས་སནྨ་བཅསོ་ལས་
གཞི་འག་ོམུས་གཉསི་ཀི་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༦་༠༣ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། མ་དང་བིས་པའ་ིའཕྲདོ་བསནེ་ལ་ྟསྐངོ་ཆེད་
སྒརོ་ས་ཡ་ ༤་༢༤ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། བདོ་མིའ་ིའདསུ་སྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་རྒྱྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས་དང་ལགྷ་
པར་གཞནོ་སྐསེ་གང་མང་ས་གནས་སོ་སོར་གནས་ཐབས་ཐགོ་འཕྲདོ་བསནེ་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས་དང༌། གཞནོ་
སྐསེ་ཁངོས་མསོ་རས་ངན་གམོས་སོགས་ཀི་གནས་སངས་མི་ཡོང་བ་དང་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་དང་རོགས་རེས་ཀི་
ཁརོ་ཡུག་རྒྱྱུན་མཐུད་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིཆེད་སབྐས་འདའི་ིསྔནོ་རིྩས་སུ་བདོ་མིའ་ིསྡདོ་སརྒ་གངས་ ༩ ནང་རྩདེ་ཐང་གི་མཐུན་
རྐནེ་གསར་བསུྐན་དང་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་དགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༩་༨༩ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད།
ཆ རང་རེའ་ིབུད་མེད་རྣམས་ཀི་ནསུ་ཤུགས་གངོ་སྤལེ་གིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་འགན་འཁུར་སརྔ་ལགྷ་ཡོང་ཐབས་ཀི་སདི་
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