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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་བཅ་ོལའྔ་ིཉནི་གསང་བ་འདསུ་པའ་ིསུྒབ་མཆོད་ཀི་ཚོགས་
མགནོ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།

༄༅། །བདོ་ཟླ་ ༤ ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་ ༡༥ 
དང་ཕི་ལོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐོག་
མར་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་རནེ་
གཙོ་རྣམས་ལ་གནས་གཟིགས་དང་སྣང་
གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད།  ཐ་ེལེན་ཌའ་ིནང་
པའི་གནས་བརན་སྡ་ེཔའི་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་
གཅིག་རྡ་ས་ནས་ལ་དགྭས་རྒྱལ་ས་སླ་ེབར་ཞི་
བའ་ིགམོ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཆེད་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་། ད་ེནས་
༸གངོ་ས་མཆོག་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་བསནུ།  དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ལ་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཐུགས་དགསེ་
ཚོར་ཆེན་པསོ་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་གཙོ་
རེ་རེའི་སྐརོ་ཕག་མཛུབ་མཛད་ནས་ལྗགས་

བཤད་གནང་གུབ་བསནུ། ༸གངོ་ས་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་

གནང་། ད་ེནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དསུ་
འཁོར་ལྷ་ཁང་དུ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་
པའི་སུྒབ་མཆོད་ཀི་ཚོགས་མགོན་མཛད།   
སབྐས་དརེ་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་

ད་ུལྷགས་པའི་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་གྲྭ་
བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་དང་།  དད་ལནྡ་མང་

ཚོགས་དང་སླབོ་ཕུག  ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁནོ་
མི་གངས་སངོ་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཀིས་མཆོད་མཇལ་ཞུས་པ་སོགས་དགེ་བའི་
བ་བར་བརྩནོ། ད་ེཡང་འད་ིགའ་ིགསར་

འགོད་པས་ཐ་ེལེན་ཌིའི་དགེ་འདནུ་པ་ཞིག་
ལ་གོམ་བགདོ་སྐརོ་འད་ིསྐབས་གོམ་བགདོ་
ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ན།ི 
འཛམ་གླངི་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིཉམས་ལེན་
གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་དང་། གམོ་བགདོ་
ལས་འགུལ་ད་ེལམ་ལྷངོས་དནོ་འཁལོ་ཡོང་
སདླ་ཆེད་མངགས་རྡ་སར་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་༸ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐསོ་ཀི་སལྐ་བཟང་
གི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཐོབ་ན་བསམས་པ་ལྟར་
བྱུང་བར་བརནེ་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་བྱུང་ཡོད་
སྐརོ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།   སིྤར་རྡ་
ས་ནས་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་ས་སླ་ེབར་གོམ་
བགདོ་ཉནི་གངས་ ༣༠ ནས་ ༤༥ བར་
འགརོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། གམོ་བགདོ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དགེ་འདནུ་
པ་ཞལ་གངས་ ༤༠ ཡོད་འདགུ །

གཞུང་འབལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཙམ་ལ་རྔ་པ་བདོ་
རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རོང་ཨ་
སིྐད་སེ་ར་དགོན་པའི་གླིང་སྐརོ་ད་ུབུད་མེད་
བསོད་ནམས་འཚོ་ལགས་ཀིས་བདོ་དང་
བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་སབས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐགོ སིྤར་རྒྱལ་གཅསེ་
པ་ཁོང་གིས་གཙོས་ད་བར་བདོ་བསན་སིད་
དང་མི་རིགས། རང་དབང་གི་དནོ་ད་ུལུས་
སགོ་ལོངས་སྤདོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་

གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་འདས་གསོན་ཡོངས་
ལ་གཞུང་ཕགོས་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་མྱ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད་གོང་ཚེས་ཉནི་
གི་ཕི་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༤ ནས་དབུས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་ས།ེ རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་མཆོག་
སྤན་སྔའི་དུང་ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་ལྔ་འབུལ་
གཤོམ་དང་འབལེ། མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་

གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུཀརི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་
པ། ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ། བཞུགས་

སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་
གྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། གཞན་ཡང་གཉུག་
མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའི་གྲྭ་
བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། ད་ེབཞིན་མི་མང་། 
ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་བརྒྱ་ཕག་
བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་མུར་རྣམ་གྲྭ་དགེ་བསྐསོ་ཀིས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐ་ོསྒོགས་
སྦྱང་གནང་། ད་ེནས་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་ཚང་
མས་མཁནེ་གསལ་བཞིན་བླ་ོཕམ་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་ཞིག་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་བདོ་རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་
ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་བསོད་ནམས་
འཚོ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
གནང་བ་རེད། ཁངོ་རང་རང་ལོ་ལ་ྔབཅྱུ་
ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་རང་གི་ཁ་ོགའ་ིམིང་ལ་
སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་། ཁངོ་རང་
བུ་གཉསི་དང་བུ་མོ་གསུམ་གི་ཨ་མ་ལགས་
ཆགས་ཡོད་འདགུ ཁངོ་རང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་ཕིན་འདགུ་
པར་བརནེ་ད ེ་རིང་འདིར་ཚང་འཛོམས་
གནང་བའི ་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྨནོ ་གནང་
རོགས་གནང་། ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ལ་ྟབར་
ད་ུབདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་གནང་

མཁན་ ༡༤༤ བྱུང་བའ་ིནང་ནས་ལོ་འདའི་ི
ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་གནང་མཁན་ 
༢ བྱུང་ཡོད། འདསི་ག་རེ་མཚོན་གི་ཡོད་
རེད་ཅ་ེན། བདོ་ནང་སྙངི་སབོས་ཅན་གི་ཤ་
ཁག་གཅིག་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་
བཟུང་ད་ལྟ་བར་ད་ུབདོ་པའི་རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུ
རྩ་ཆེ་བའི་སོ་སོའི་ལུས་སགོ་ཡིན་ནའང་བླསོ་
བཏང་བས་པ། མི་རབས་གསར་པ་ཡིན་
ནའང་མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་རྩོད་བཞིན་
ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་
ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ལན་
སལྐ་བ་བཟང་པའོི་ཐགོ་ནས་སིྐད་རོང་ཇ་ོབ་ོ
མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ། ཟླ་བ་འད་ིཡིན་ནའང་། 
ས་ག ་ཟླ ་བ ་ ཡིན ་པར་བར ེན ་ཚང་མས་
དམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཐགོ་
ནས་ཐུགས་སྨནོ་ཡག་པ་ོགནང་རོགས་གནང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་རསེ་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥ བར་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཞིང་མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་
བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་གྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་
ལ་སྐ་ུའགདེ་ཧནི་སྒརོ་ ༡༠༠ རེ་ཕུལ་ཡོད། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ 
ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤི་ལངྐའི་སིད་འཛིན་ 
Maithripala Sirisena མཆོག་ལ་གསུང་
འཕནི་ཞིག་སྩལ་བ་བརྒྱྱུད། ཡུལ་དརེ་ཉ་ེལམ་
ཆར་ཞདོ་ཀི་རྐནེ་ངན་འགོ་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་
ལ་ཐུགས་སྨནོ་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་གསོ་མཛད་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། རང་
བྱུང་གོད་ཆག་འོག་ཚེ་སོག་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་
ངསོ་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
གོད་ཆག་འདིའི་འགོ་དཀའ་སྡུག་མྱངོ་བཞིན་པའི་
འབལེ་ཡོད་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་
གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།ཕོགས་མཚྱུངས་ཤི་ལངྐའི་མི་མང་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་ངསོ་ཀིས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་བརྒྱྱུ ད་ངལ་སེལ་
རོགས་སྐོབ་ཀི་ཞལ་འདབེས་ཕན་བུ་འབུལ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་
མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིབཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ 
ཕག་སྦྲལེ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པའི་ལས་ཡུན་འཁྱུར་
ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་དང་བསནུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་གཟམི་
ཆྱུང་ཕ་ོབང་ད་ུདམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་
པ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོཐོབ་ནས་མཇལ་
བཅར་ཞུས་པ་མ་ཟད། སྐ་ུདཔར་ལནྷ་སྒནོ་མཛད་
འདགུ  སབྐས་དརེ་བཀའ་དུང་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་ལགས་ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།།

དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་གི་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །སབྐས་བཅྱུ་
བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་
ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་
པ་བཞིན། འད་ིལོའ་ིཕི་
ལོ་གསར་ཚེས་སྐབས་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་
ནས་རྒྱ་གར་ལྷ ོ་ཕོགས་

སྦལེ་ཀབོ་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་གདན་
སར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ པའོ་ིནང་དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་
མཛད་ཡོད་པ་ལརྟ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་ལ་ྷམིའ་ིརྣམ་
འདནེ་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་
མཁནེ་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཞལ་སྔ་
ནས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལེ་
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༧ བར་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་ ༡༤ བར་འཕགས་
ཡུལ་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་ད་ུདཔལ་དསུ་
ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་བཀའ་དནི་ཆེ་གཏན་
འཁལེ་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་བདེ་འཐུས་ཀི་བཀའ་
བཟང་སིྤ་སནྨ་སྨནི་བྱུང་སོང་བ། དད་ལནྡ་ཕི་ནང་
མང་ཚོགས་ཡོངས་ནས་ཐུགས་འཇགས་ཡོང་བའི་
གསལ་བསྒགས་སུ། བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ལ།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥2

དག་ེའདནུ་པ་བམས་པ་དག་ེལེགས་ལགས་རྒྱ་
གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་

བཀག་བསིྐལ་བས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ 
ཉནི་གི་ཕི་དརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ས་གནས་

ཉནེ་རགོ་པས་ཁམས་རའུ་ཉ་མཚོ་དགནོ་པའ་ི
དགེ་འདནུ་པ་བམས་པ་དགེ་ལེགས་ལགས་
གླ་ོབུར་ད་ུའཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་ཀིས་དར་
རྩ་ེམདརོ་བཀག་བསིྐལ་བས་ཡོད་འདགུ ད་ེ
ཡང་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གི་ནང་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། བདོ་ཁམས་དཀར་
མཛེས་ཕོགས་ཀི་རའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་
དག་ེའདནུ་པ་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པ་བམས་
པ་དག་ེལེགས་ལགས་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༡༦ 
ཉནི་གི་ཕི་དརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ས་གནས་
ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བས་རསེ་ད་ལྟ་
དར་རྩ་ེམདརོ་བཀག་སིྐལ་བས་ཡོད་འདགུ་
པ་དང་། ཁངོ་ད་ེལརྟ་གླ་ོབུར་ད་ུའཛིན་བཟུང་
བ་དགསོ་དནོ་ན།ི ཁངོ་གི་གྲྭ་ཤག་ནང་བདོ་

ཀི་རྒྱལ་དར་སིྒག་གཤོམ་བས་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ེསྔནོ་ཁོང་གིས་བདོ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གཏང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞེས་བརོད་པར་
བརནེ་རྒྱ་ནག་ཉནེ་རགོ་པས་གླ་ོབུར་ད་ུའཛིན་
བཟུང་བས་པ་ཞིག་ཡིན་ལུགས་བདོ་ནང་གི་
བདོ་མིས་ཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་ཁངོ་གླ་ོབུར་
ད་ུའཛིན་བཟུང་བདེ་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་
གང་ཡིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་ཅི་ཡང་བས་
མི་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༡༦ ཉནི་བདོ་ནང་གི་
མཚན་མོའི་ཆྱུ ་ཚོད་བཅྱུ ་པ་ཙམ་ལ་ཉནེ་
རགོ་པ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོདགེ་འདནུ་པ་བམས་པ་
དགེ་ལེགས་ཀི་གྲྭ་ཤག་ནང་ད་ུའཛུལ་ནས་
སྔགོ་བཤེར་བས་ཡོད་འདགུ དག་ེའདནུ་པ་
བམས་པ་དག་ེལེགས་ལགས་ན་ིརང་ལོ་ ༢༣ 
ཙམ་ཡིན་པ་དང་། ཁམས་རའུ་རངོ་མ་ཟུར་
ཤང་རི་ཡ་གངོ་པ་ནས་ཡིན་འདགུ ཁངོ་
གི་ཕའ་ིམིང་ལ་ཚེ་རིང་དང་། མའ་ིམིང་ལ་
སྒནོ་ལས་བརདོ་པ་དང་། ཁངོ་གཉསི་ལ་
བུ་གཉིས་དང་བུ་མོ་གཅིག་བཅས་བུ་ཕུག་
གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁངོ་བུ་ཆེ་ཤོས་ད་ེ
ཡིན་འདགུ ཁངོ་ན་ིཉ་མཚོ་དགནོ་གི་སླབོ་
གྲྭའི་གུང་སེང་སྐབས་རང་མོས་ཀིས་བདོ་
ཕུག་ཚོར་བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུ ན་དང་སྐད་ཡིག་
སོགས་སླབོ་ཁདི་གནང་གི་ཡོད་འདགུ །

ཕ་རན་སིའ་ིགངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་གཉསི་ཀིས་སྤུ་ཧངེ་དང་སྐ་ེརུྒ་མདརོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་ཕ་རན་སིའ་ིབང་ཕགོས་སུ་ཡོད་
པའ་ིབྷ་ེཛི་མོན་ Bazemont དང་། ཕ་རན་
སིའ་ིལྷ་ོཕགོས་སུ་ཡོད་པའ་ིལུ་གནོ་ Lugan 

བཅས་གངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་གཉསི་ཀིས་བདོ་
ཀི་ས་ཁུལ་སྤུ ་ཧངེ་དང་སྐེ་རུྒ་མད་ོགཉིས་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འི་ཐག་གཅོད་བྱུང་
བའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་ཀི་
གངོ་སྡ་ེདང་གངོ་གསེབ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རྒྱྱུའ་ིལས་འགུལ་འད་ིབཞིན་ France-

Tibet ཞསེ་པའ་ིཕ་རན་སི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལས་འགུལ་ད་ེདག་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི བདོ་མིའ་ིཐུན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་སུང་སྐབོ་
དང་རྒྱྱུ ན་འཛིན་དར་སྤལེ་ཡོང་སླད་མང་
ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་ཆེད་དམིགས་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་བདོ་
ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཕ་རན་སིའི་
མང་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གང་མང་ཐོབ་
ཆེད་ཡིན་འདགུ རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་གཞི་
དརེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གོང་སྡ་ེ
རྣམས་ཀིས་གངོ་སྡའེི་ཚོགས་ཁང་ངམ་ས་
ཚིགས་གལ་གནད་ཅན་ཞིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རྒྱྱུའི་གསལ་བསྒགས་ཀི་སྒ་ོབང་ཞིག་
བཀལ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། གངོ་སྡའེམ་
རོང་སྡ ་ེཁག་གཅིག་གིས་སྒ་ོབང་ད ེ་གོང་
སྡ་ེདང་རོང་སྡའེི ་ནང་འཛུལ་ས་དང་ཐོན་
སའ་ིསྒ་ོཁར་བཀལ་གི་ཡོད་འདགུ སིྤར་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
འགོ་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཕ་རན་
སིའི་གངོ་སྡ་ེདང་རོང་སྡ་ེལས་ཁུངས་ཁོན་
གངས་ ༦༨ ཀིས་ལས་འགུལ་དརེ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཕ་རན་སིའ་ི
གངོ་སྡ་ེལུ་གོན་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་གི་ལས་གཞི་
དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་  

Mr. Xavier Cremoux མཆོག་གིས་གཙོས་
གོང་སྡ ་ེལས་ཁུངས་ཀི ་ལས་བེད་དང་། 
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི། ས་གནས་ཆེས་
མཐོའི་འཛིན་སྐོང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་
མི་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ད་ེཉནི་ཨོ་སི་ཏ་ན་ིཡ་དང་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་དསུ་སནོ་ཉནི་མོ་ Occitania-Tibet 

Culture Festival ཡང་སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ 
ཨོ་སི་ཏ་ནི་ཡ་ནི་ཕ་རན་སིའི་ལྷ་ོཕགོས་སུ་
ཆགས་པའི་ཨོ་སི་ཏན་གི་སདྐ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་

བདེ་མཁན་གི་ས་གནས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་བདོ་དང་ཨོ་སི་ཏ་ནི་ཡའི་ཐགོ་
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཀང་ཚོགས་འདགུ 
གཞན་ཡང་ཕ་རན་སིའི ་བྷ ་ེ ཛི ་མོན་གོང་
སྡརེ་མཛད་སྒ་ོའཚོགས་སྐབས་བྷ་ེཛི་མོན་
གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་ Mr. Jean-Bernard 

Hetzel མཆོག་དང་མག་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
པ་ Mayor of Marcq མཆོག ཕ་རན་

སི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་བཅས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ 
སིྤར་མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་ཚོགས་གཏན་འཁལེ་
ཡོད་ཀང་། སབྐས་དརེ་ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་
ས་པ་ེརི་སིར་འཇིགས་སྐལུ་རིང་ལུགས་པས་
མི་གསོད་ཁག་སྦྱརོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་
བརནེ་མཛད་སྒ་ོཕར་འགངས་བེད་དགོས་
བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིལ་ྟཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་
ཚོགས་པས་ Human Rights Watch སནྙ་
ཐ་ོཞིག་བཏནོ་པའི་ནང་ད་ུབདོ་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་འཁདོ་
དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་ད་ུཞི་
རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཞི་རྒོལ་བ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་
བཀག་བསིྐལ་དང་། མནར་གཅདོ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་ཉསེ་འཛུགས་བ་རྒྱྱུའ་ིགངས་
ཐ་ོཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོར་ུསོང་ཡོད། ད་ེས་ྔ
ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁམིས་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་གཉིས་ཀའི་ནང་
སྨྲ་བརདོ་དང་འད་ུའཛོམས་ཀི་རང་དབང་
ཡོད་ཚྱུལ་འཁདོ་པ་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཟདོ་སན་ཐགོ་རང་དབང་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་
ཀང་། ད་སབྐས་རང་དབང་ད་ེདག་ལ་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། དཔརེ་
ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེས་ྔབདོ་ཀི་གངོ་
གསེབ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྨྲ་བརོད་དང་འད་ུ

འཛོམས་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་ཚོད་
འཛིན་མ་བས་པར་བཟདོ་སན་བས་སལོ་
ཡོད་ཀང་ད་ཆ་གངོ་གསེབ་ས་ཁུལ་ད་ེདག་
ནང་དམ་བསྒགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་རྣམས་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞི་
བའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་རྣམས་ལ་དམ་
བསྒགས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་རྒྱ་ནག་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་
ངསེ་སནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུསོ་ཕ་ིརི་ཆ་ཌི་སན་ So-

phie Richardson མཆོག་གིས་གསུངས་
ཡོད། ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་
དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚང་མར་
ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་ལྟ་བུར་བརིྩ་ནས་བདོ་
མི་སིྤ་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་ལ་གསང་ཉུལ་བ་
རྒྱྱུ འི་པར་ཆས་བཙྱུགས་ནས་གསོ་ལྟ་བེད་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ད་ེཡང་ཤོག་
གངས་ ༨༦ ཡོད་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་
ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༥ བར་སིྤ་
ཚོགས་ནང་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀི་བསམ་བླ་ོ

ལྷངི་འཇགས་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གཅིག་
རསེ་གཉསི་མཐུད་བས་ནས་ཡོང་བ་དང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཞི་རྒལོ་བ་རྣམས་
ལ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་བཙན་ཁིད་
བས་པ། ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སདི་
བྱུས་གསར་པ་ལག་བསར་འགོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་བརན་ལྷིང་སུང་སྐོབ་ལ་ཁག་དཀྲི་བས་
ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་
བདོ་མི་གངོ་གསེབ་ས་ཁུལ་ད་ུདམ་བསྒགས་
སྔར་བས་ཀང་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་འཁོད་
ཡོད། གཞན་ཡང་སནྙ་ཐའོ་ིནང་གསལ་དནོ། 
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ས་ཁུལ་ནང་
གསར་འགདོ་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ། ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཧ་
ཅང་བས་རྐནེ་སྐརོ་བསྐདོ་བ་རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་
རྩ་བ་ནས་མ་སྤད་པར་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་འཁདོ་འདགུ །

སྐ་ུཞབས་མར་ཀ་ོཔ་ནལེ་ལ་འདས་གངོས་སུ་
གྱུར་བར་སདི་སིྤ་གཉསི་ནས་མྱ་ངན་

གུས་འདདུ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་ཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་ཟུར་པ་དང་ཨི་ཊ་ལི་རེ་ཌི་ཀལ་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའ་ི Transnational Radical 

Party འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མར་ཀ་ོཔ་ནལེ་ལ་ 
Mr. Marco 

P a n n e l l a 
མཆོག་འདས་
གོ ང ས ་ སུ ་
གྱུ ར ་ བ འི ་
ཡི ད ་ སྐོ འི ་
གནས་ཚྱུལ ་

ཐནོ་པར། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་གིས་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས། ཐུགས་གསོའ་ི
གནས་འཕནི་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ། 
དམ་པ་ཁོང་ནི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལན་མང་མཇལ་འཕད་
གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ལོར་བཞུགས་སྒར་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་གི་
སྐུའི་ག་སནོ་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་ཡང་
ལནྷ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་གིས་
ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་རེ་ཌི་ཀལ་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་འགོ་ཁིད་
འཇནོ་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁངོ་
ན་ིསྐ་ུཚེ་ཧལི་པའོ་ིརིང་དང་བདནེ་ཆེད་འཐབ་
རྩོད་གནང་མཁན་ཁད་ད་ུའཕགས་པའི་སྐ་ེ
བ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་
དནོ་ཐགོ་དསུ་རག་ཏུ་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཀིས་
ཐུགས་ཁུར་བངླས་ཏ་ེརྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་བཀའ་དནི་སྙངི་བཅངས་
ཀིས་དན་གསོ་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོས་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་དང་སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་ཁདི་པའ་ིཆབ་
སིད་ཚོགས་པར་སེམས་གསོ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། འདས་པ་ོ
ཁངོ་གི་ཚེ་རབས་ཕངེ་བ་ནས་བསགས་པའི་
སྡིག་ལྟུ ང་རྣམས་སྦྱངས་ཤིང་རྣམ་མཁེན་
རྒྱལ་བའི་སྒ་ོའཕང་མྱྱུར་ད་ུཐབོ་པའི་གསོལ་
འདབེས་སྨནོ་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ 3

སནྨ་པ་བསན་འཛིན་ནརོ་བཟང་ལགས་སྦརི་འཕདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པར་གསར་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

འད་ིལོ་སརླ་ཡང་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕདོ་ཚད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་བུ་མོས་མཐ་ོབ་བངླས་འདགུ
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་འབངི་རིམ་ཤེས་
ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ CBSE ཀི་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་
མོའ་ིགུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། འད་ིལོའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མོའ་ི
ནང་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ ནས་སླབོ་
ཕུག་གངས་ ༡༣༥༩ ཀིས་ཡིག་རྒྱྱུགས་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་བས་ཡོད་པའི་ཁོངས་
ནས་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༡༢༢༤ ཡིག་རྒྱྱུགས་
འཕདོ་ཡོད་པ་དང་། བསྐར་ད་ུཡིག་རྒྱྱུགས་
གཏངོ་དགསོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་ ༡༡༥ 
ཡོད། རྒྱྱུགས་མ་འཕདོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་ 
༡༨། འད་ིལོར་ཡང་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་
ཀི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་འཕདོ་ཚད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེ

བདོ་སླབོ་ཁག་གི་ནང་བུ་ལས་བུ་མོས་བརྒྱ་ཆ་
མཐ་ོབ་བངླས་འདགུ འད་ིལོར་རྒྱ་གར་ནང་
གི་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ ནས་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུགས་
ཆེན་མོའི ་ གུབ་འབས་ནང་ཡིག་རྒྱྱུ གས་
འཕདོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནས་ ༡༠༠ 
ལེན་མཁན་སླབོ་གྲྭ་བཞི་ཡོད་པ་ན།ི སུ་ཇ་ཱ
བདོ་ཁིམ་དང་། སེ་ལ་ཁུ་བདོ་ཁིམ། སྤནོ་ཊ་
གཏན་སླབོ། སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ་བཅས་ཡིན་
འདགུ འད་ིལོར་བདོ་སླབོ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུག་
གངས་ ༣༤༢ ཀིས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་
ཡོད་པ་དང་། དའེ་ིཁངོས་ནས་སླབོ་ཕུག་ 
༡༠ གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡན་ལོན་ཡོད། 
འདི་ལོར་བདོ་སླབོ་ཁག་གི་ནང་རྒྱྱུ གས་མ་
འཕདོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་ ༧ ཉུང་འཕ་ིཕིན་

ཡོད་པ་དང་། བསྐར་ད་ུཡིག་རྒྱྱུགས་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་ ༡༥ མང་ད་ུཕིན་
འདགུ འད་ིལོར་བདོ་སླབོ་ཁག་སིྤ་ཡོངས་ཀི་
རྒྱྱུགས་འཕདོ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠།༧ ཡིན་འདགུ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་
ཀི་ཚན་རིག་དང་ཚོང་རིག འབྱུང་རིག་
བཅས་སྡ་ེཚན་གསུམ་ཁོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་
རྩ་ེཕུད་ཐབོ་མཁན་རྣམས་ན།ི ཚན་རིག་སྡ་ེ
ཚན་གི་ཨང་དང་པ་ོསེ་ལ་ཁུ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་མཚོ་མོ་ལ་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༤་༢། ཚོང་རིག་གི་སྡ་ེཚན་ཁངོས་
ནས་ཨང་དང་པ་ོད་ྷསངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་མ་བསན་འཛིན་ནརོ་སྒོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 
༨༨། སྒྱུ ་རྩལ་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་ཨང་དང་
པ་ོམ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་བསན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢༌༨ ཐབོ་
ཡོད། འད་ིལོའ་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་བ་
དགའ་ལེན་མཁན་ཁངོས། ཚན་རིག་སྡ་ེ
ཚན་གི་ཨང་དང་པ་ོསེ་ལ་ཁུ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་མཚོ་མོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༤་༢། ཨང་གཉསི་པ་ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ་

ཀི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་བད་ེཆེན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༡། ཨང་གསུམ་པ་སེ་ལ་ཁུ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་མ་ཚེ་རིང་བསོད་ནམས་ལ་བརྒྱ་
ཆ་ ༨༩་༦། ཐབོ་ཡོད་པ་དང་། ཚོང་རིག་
སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་ཨང་དང་པ་ོད་ྷསངེ་བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་མ་བསན་འཛིན་ནརོ་སྒནོ་
ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨། ཨང་གཉསི་པ་མོན་གྷ ོཌོ་
གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་རྣམ་གལོ་
ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༣༌༦། ཨང་གསུམ་པ་ད་ྷསངེ་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་ཡིད་
དགའ་དང་འཕནི་ལས་དབང་མོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་
༨༢་༤ ཐབོ་ཡོད། སྒྱུ ་རྩལ་སྡ་ེཚན་ཁངོས་
ནས་ཨང་དང་པ་ོམ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའ་ི
སླབོ་མ་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༢༌༨། ཨང་གཉསི་པ་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་བུ་ཁིད་དང་བསན་
འཛིན་ནརོ་ལནྡ་ལ་ ༩༡༌༦། ཨང་གསུམ་
པ་སྦལེ་ཀབོ་གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་ཟླ་བ་ཆོས་
སྒནོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ཐབོ་ཡོད།།

༄༅། །སནྨ་པ་བསན་འཛིན་ནརོ་བཟང་
ལགས་ཀང་རར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རཱ་ཇིནྡྲཱ་

པཱ་སཱད་གཞུང་གི་སནྨ་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ Dr 
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ལེགས་པར་ཐོན་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་རྡ་
ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་ད་ུཕག་ལས་གནང་
རསེ་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༢༠ ནས་གཞུང་
འབལེ་ཐགོ་སྦརི་བདོ་མིའི་ས་གནས་འཕདོ་

བས ེན ་ཡན་ལག་སྨན ་ཁང་གི ་སྨན ་པར་
གསར་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད། སྦརི་
ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
ནས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་དང་། ནང་ཆེན། སྡ་ེ
དག་ེཁབ་ཁངོས་གཞིས་ཆགས་དང་། སླབོ་
གྲྭ། དགནོ་སྡ་ེཁག་བཅས་ལ་འཕདོ་བསནེ་གི་
མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལོར་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ད་ུསྨན་པ་
གཉསི་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་མིའི་དང་བླངས་འཕདོ་བསནེ་ཚོགས་
པའི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་ནང་གི་སྨན་ཁང་
ཁག་དང་། ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་ཡན་ལག་
སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་སནྨ་པ་ལ་ྔབཅས་ཁནོ་
སནྨ་པ་བདནུ་ཡོད། འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནང་ཚྱུད་སནྨ་པ་བཅྱུ་དུག་
ཡོད་ཁོངས་ནས་སནྨ་པ་བཞིས་རང་ཉདི་ཀི་
མདནུ་ལམ་སོགས་ཀི་ཆེད་རྩ་དགོངས་ཞུས་
ཏ་ེད་ལའྟི་ཆར་སནྨ་པ་བཅྱུ་གཉསི་ཡོད་པར་
བརནེ། ད་དངུ་མིའ་ོདང་། ལ་དགྭས། བནྷ་

ད་ར། མོན་གྷ།ོ ཧནོ་སུར། བལ་ཡུལ་པ་ོཁ་
ར། སྦལེ་ཀབོ་བཅས་སུ་ཕི་ལུགས་སནྨ་པ་
ཛ་དག་དགསོ་ངསེ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་འཕདོ་བསནེ་དང་ཁིམ་
ཚང་བད་ེདནོ་ལྷན་ཁང་དང་བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩ་བརྒྱྱུ ད་ཨ་རིའི་ཐེབས་རྩས་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་འཕདོ་བསནེ་གི་གནས་སངས་ཡར་
རྒྱས་དང་། ག་ོལའ་ིཐབེས་རྩའ་ིགླ་ོནད་སྔནོ་
འགོག་ལས་འཆར་འགོ་རིང་མིན་རྒྱ་བལ་
གཉིས་ཀི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
ནང་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་པ་
གང་མང་ཞིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
མཁས་ལས་སནྨ་པ་གསོ་སྐངོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་གན་རྒྱའ་ིའབུ་དནོ་ལརྟ། ད་ལ་ྟསནྨ་པའ་ི
སླབོ ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པའི ་བ ོད་རིགས་

སླབོ་མ་རྣམས་ལ་སྨན་སླབོ་ཐནོ་རསེ་བཟང་
སྤདོ་ཀི་འགན་ཁུར་ཐགོ་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད། སིྤར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ། འབུག་བཅས་ཀི་ནང་སནྨ་ཁང་ཁག་
བདནུ་དང་། ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་ཡན་
ལག་སནྨ་ཁང་གངས་ ༤༣ ད་ེབཞིན་མངནོ་
དགའ་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་
སླབོ་གྲྭ་སོགས་སུ་འཕདོ་བསནེ་མཐུན་རྐེན་
སྦྱརོ་བཞིན་ཡོད།  ད་ཆར་སནྨ་པ་གངས་
བཅྱུ་གཉསི་ནས་གན་རྒྱའི་འབུ་དནོ་བཞིན་
རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལོ་གསུམ་རིང་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞིན་པ་དང་། སནྨ་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་གན་རྒྱའི་ལོ་གསུམ་ལས་
ལྷག་ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བྷ་ིཀ་ནརེ་དང་སིམ་ལ། ཀང་ར། 
ཀོལ་ཀ་ཊ་བཅས་སུ་བདོ་རིགས་སྨན་པའི་

སླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་པ་སླབོ་མ་བཅྱུ་བདནུ་
ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སནྨ་
པའི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སགེས་ཐགོ་སནྨ་པའི་
སླབོ་སྦྱོང་གནང་ས་ེཕིར་འཁོར་མཚམས་
གན་རྒྱའི་འབུ་དནོ་ལྟར་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལོ་གསུམ་རིང་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུར་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད།།

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥4

འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་གི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སབྐས་གཏན་འབབེས་བྱུང་བའ་ིགསོ་གཞི་གསོ་ཆོད་ཁག
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ 
ནས་ཚེས་ ༡༨ བར་རྡ་ས་དབུས་སྣ་ེལེན་
འབལེ་མཐུད་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུཌ་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་
མི་མང་གི་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུ་སིྤ་དང་། 
ལྷག་པར་ནད་རིཌ་སྔནོ་འགོག་གི་ལས་དནོ་
ཚཌ་ཚྱུད་ཡོང་ཐབས་དང་། སནྨ་ཁང་ཁག་
གི་འཛིན་སྐངོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་
སྐརོ་དམིཌ་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སབྐས་
ཀི་གསོ་གཞི་གསོ་ཆོད་གཤམ་གསལ།
གསོ་གཞི་དང་པ།ོ
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་རྡ་ས་
བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྲྭ་བར་༸རྒྱལ་མཆོག་
སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་སནྨ་
རིྩས་ཁང་ཕག་བཏབ་ནས་ལོ་ང་ོབརྒྱ་འཁརོ་
བའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་༸སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ་ད།ུ ༼ནད་རིག་
སྔནོ་འགོག་ཐོག་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་འཐུས་ཤོར་ཧ་ཅང་ཕིན་པའི་བཟ་ོཞིག་
འདགུ སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་བདོ་སནྨ་སྡ་ེཚན་
ནས་ཀང་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པའི་བཟ་ོའདགུ༽ 
སོགས་དསུ་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀིས་
བཀའ་སླབོ་ལྕ་ིནན་ཕབེས་དནོ་གཙོར་བཟུང་
གིས་མི་མང་ལ་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུ་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་ནད་
རིགས་སྔནོ་འགོག་ཐགོ་འཐུས་ཤོར་ག་པར་
ཕིན་ཡོད་མེད་དང་། འཐུས་ཤོར་གི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་
ཇི་ཡིན། འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་ད་ེཚོ་འཐུས་
ཤོར་མ་འག་ོརྒྱྱུའི་ཐབས་ཤེས་གང་འད་བདེ་
དགསོ་མིན་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ།
གསོ་ཆོད་དང་པ།ོ
༡། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་དང་སྨན་རིྩས་ཁང་གཉསི་ནས་
ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་ཕི་ལུགས་དང་། 
བདོ་ལུགས་གསོ་རིག་ཟུང་འབལེ་ལམ་ནས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཁབ་
གདལ་ཆེ་བའི་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་གི་
ལས་འཆར་སྔར་ལྷག་སྤལེ་དགོས།༼འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་སནྨ་རིྩས་ཁང་།༽
༢། སིྤ་ཚོཌ་ནང་འཕདོ་བསནེ་སླབོ་གསོ་
བརྒྱྱུ ད་སྤོད་ལམ་བསྒྱུ ར་ཐབས་ཀི ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ། དཔརེ་ན།
ཀ༽ གཟུགས་ཁམས་བད་ེཐང་ཡོང་ཐབས་
སུ་རྒྱྱུན་ད་ུཟས་སྤདོ་ཚྱུལ་བཞིན་བསནེ་ཚྱུལ་
སྐརོ་དང་།
ཁ༽ སནྨ་པའ་ིལམ་སནོ་མེད་པར་རང་
མཚམས་ཀིས་སྨན་གང་བྱུང་ཉ་ོབདེ་བ་རྒྱྱུ ་
གནདོ་ཚབ་ཆེ་སྐརོ།
ག༽ ལུས་རྩལ་དང་དབུགས་སྦྱངོ་སྐརོ་སླབོ་
གསོ་ལམ་སནོ་ཞུ་རྒྱྱུ །
ང༽ ཤོག་སིྒལ་ཟས་རིགས་ Junk Food 

ཚབ་ཏུ་ཤིང་ཏགོ་སོགས་རོ་བཅྱུད་ལྡན་པའི་

ཟས་རིགས་བསནེ་ཕགོས་སྐརོ།
ཅ༽ གླ་ོནད་ཀྲ་ིསྦ།ི མཆིན་པའ་ིགཉན་
ཚད། མོ་ནད་དང་། འབས་ནད་སོགས་སྔནོ་ 
འགོག་ཆེད་དསུ་ནས་དསུ་སུ་བརག་དཔྱད་ 
Screening བདེ་གལ།
ཆ༽ མ་དང་བིས་པ། བེདུ་དང་ན་གཞནོ་
བཅས་ཀི་ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་སྐརོ།
༣།ས་གནས་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིམི་མང་འད་ུའཛོམས་
ནམ་བྱུང་ཕི་ལུགས་སནྨ་པ་དང་བདོ་ལུགས་
སྨན་པ་གཉསི་ནས་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་
གི ་འཕ ོད ་བསནེ ་སླབོ ་གསོ ་སྤལེ ་ ཆེད་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནས་དསུ་ཚོད་ཟུར་བཅད་
ངསེ་གནང་དགོས་རྒྱྱུ །༼འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས།༽
༤། ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་ཆེ་ཁག་
ནང་སིྤ་ཡོངས་གཟུགས་གཞི་བརག་དཔྱད་ཀི་
ཆ་རྐནེ་བསུྐན་རྒྱྱུ །
༥། བདོ་མིའ་ིའད་ུསྡདོ་ས་གནས་ཆེ་ཁག་ནང་
ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་སླབོ་སནོ་པ་རེ་
ཟུར་འཛུགས་གནང་གལ།
༦། བདོ་སདྐ་རུླང་འཕནི་ཁག་བརྒྱྱུད་ཟླ་རེའ་ི
ནང་ཐངེས་རེ་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་དང་
ཟས་སྤདོ་སོགས་ཀི་སླབོ་སནོ་རྒྱང་བསིངས་
གནང་གལ།
༧། བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་
ལམ་ནས་ནད་རིགས་སྔནོ ་འགོག་དང་། 
ཟས་སྤོད་བསནེ་ཕོགས་ལག་དབེ་དཔར་
འགམེས་ཞུ་རྒྱྱུ ། ༼བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་།༽
༨། གཞི་རིམ་སླབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་ནས་ནད་
རིགས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་དམིགས་ཏ་ེཟས་སྤདོ་
སྤང་བླངས་ཀི་ལེ་ཚན་བཅྱུག་སིྒག་གནང་
ཐབས། ༼འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་། 
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས།༽
༩། བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུནད་རིགས་
སྔནོ་འགགོ་དང་འབལེ་བའི་སིྤ་ཚོགས་འཕདོ་
བསནེ་ཚན་པ་ཟུར་འཛུགས་དགོས་གལ། 
༼བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་།༽
གསོ་གཞི་གཉསི་པ།
ཡང་གོང་གསལ་བཀའ་སླབོ་ཏུ་མུ་མཐུད་
ནས། ༼ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡ་རབས་
བཟང་སྤོད་ཟེར་རྒྱྱུ ་ཁ་ནས་བཤད་པ་མ་
གཏགོས། ལག་ལེན་ང་ོམའ་ིཐགོ་ལ་ཚད་
དམའ་རུ་འག་ོགི་ཡོད་པའི་བཟ་ོའད་འདགུ༽ 
སོགས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ་བཞིན་སྨན་
ཁང་ད་ུབསནེ་གཏུགས་བེད་མཁན་རྣམས་
ནད་ན་ཚའ་ིསྡགུ་བསལྡ་གིས་མནར་ནས་སནྨ་
ཁང་བསནེ་མཁན་ཤ་སག་ཡིན་པར་བརནེ་
འཕདོ་བསནེ་འག་ོལས་ཡོངས་ནས་རྣམ་ཀུན་
མི་མང་ལྷག་པར་ནད་པ་མཉམ་ཡ་རབས་
བཟང་སྤོད་དང་བམས་སྙིང་རེའི་སྒ་ོནས་
གཅསེ་སྐངོ་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ།
གསོ་ཆོད་གཉསི་པ།

༡། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་བད་ེརྩར་དགངོས་
བཞསེ་ཀིས་གཞན་ཕན་གི་ཀུན་སླངོ་དང་ལགྷ་
བསམ་བཟང་པསོ་མཚམས་སྦྱར་ཏ་ེལོ་མང་
རིང་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་འདགེས་གུབ་དང་
འགུབ་བཞིན་པ་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་སྐའིུ་
བ་ླསནྨ་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་རྡ་ོར་ེལགས་
དང་། བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སྐ་ུབཅར་སནྨ་
རམས་པ་ཚེ་དབང་ར་མགནི་ལཌ། ཅན་དྷ་ི
སརྒ་སིྤ་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་དངྭ་ཞབས་པ་ཚེ་
རིང་སྒལོ་དཀར་ལཌ། སངས་རྒྱས་སནྨ་བའླ་ི
སིྤ་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་དྭང་ཞབས་བཅས་
ནས་ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་མིག་དཔ་ེའསོ་པ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པར་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་ཁངོ་
རྣམས་ཀི་དམིགས་དཔ་ེབཟང་པརོ་བསགྔས་
བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཁངོ་རྣམས་ཀི་
མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོརང་རེའི་སིྤ་ཚོཌ་ཁདོ་
རྒྱྱུན་འཇཌ་ཡོང་བའ་ིརེ་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ །
༢། སནྨ་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་
ནས་ནད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱྱུ ན་གཏན་རང་ཉདི་
ཀི་ཕ་མ་སྤུན་གཉནེ་གི་འད་ུཤེས་སྒ་ོནས་སནྨ་
བཅསོ་དང་ནད་གཡོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་རྒྱྱུ །
༣། འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའ་ིསནྨ་ལས་
པ་རྣམས་ནས་ནད་པར་སྨན་བཅོས་དང་། 
ནད་གཡོག་རྒྱྱུགས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་ཀུན་
སླངོ་བཅོས་ཐབས་སྐརོ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་
གནང་རྒྱྱུ །
༤། སནྨ་ལས་རྣམས་ནས་འཕདོ་བསནེ་
ཞབས་འདགེས་ཚད་མཐོར་གཏངོ་ཐབས་
སུ་རྒྱྱུན་ལནྡ་༸སིྤ་ནརོ་གངོ་ས་སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བཀའ་སླབོ་ས་ྔཕི་ཕབེས་
པ་བཞིན་འགན་འཁུར་ང་ོསྐགོ་རྒྱབ་མདནུ་
མེད་པ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་ལས་འབས་སངྤ་
འཕརེ་གནང་གལ།
གསོ་གཞི་གསུམ་པ།
ཡང་བཀའ་སླབོ་ནང་། ༼ད་ལ་ྟབར་འགགི་
ཙམ་འགིག་ཙམ་བས་ནས་ཁུངས་འཁལོ་བ་
རེད། ག་ལེར་ག་ལེར་ང་ན་ིཉ་ིམ་ལ་བརྒལ་
གི་མཚམས་ལ་བསླབེ་འག་ོགི་རེད། ལོ་བཅྱུ་
བཅ་ོལ་ྔབསདྡ་ཀི་ཡོད་སདི། ད་ེནས་འཆི་
འག་ོརྒྱྱུ ་རེད།༽ སོགས་གསུངས་དགསོ་
པའི་གནས་སངས་ནི་རང་ཅག་གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་ནས་བཟདོ་
དཀའ་ཞིང་ཡིད་ལ་གཤོངས་ཐབས་མེད་པ་
ཞིག་ཡིན་སབས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་ངསོ་
ནས་མ་ཤེས་མ་རིག་དབང་གིས་ནངོས་པ་
དང་འགལ་བར་གྱུར་བ་ཇི་ཡོད་ཐམས་ཅད་
གནངོས་འགདོ་དག་པ་ོདང་བཅས་སྙངི་ནས་
མཐལོ་བཤགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཕིན་ཆད་སངྤ་
སྡམོ་ཚྱུལ་བཞིན་ཞུ་རྒྱྱུ ར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་
ཁས་ལེན་ཞུ་བ་ལགས་ན་ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆེན་
པསོ་ཅི་ནས་བཟདོ་པར་མཛད་ད་ུགསོལ་རྒྱྱུའ་ི
དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏ་ེམགནོ་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐའུ་ི
གསང་གསུམ་མི་ཤིགས་རྡ་ོརའེི་ཁམས་སུ་

བརན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་རྒྱྱུའ་ིགསོལ་བ་
ཕུར་ཚྱུགས་སུ་འདབེས་རྒྱྱུའ་ིསྐརོ་ག་ོབསྡརུ།
གསོ་ཆོད་གསུམ་པ།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཚོགས་བཅར་རྣམས་
ལ་མཇལ་མང་བཀའ་དནི་ཆེ་སྐབས་དམ་
འབུལ་སྙན་གསན་ཞུས་པའི་ང་ོབཤུས་ཟུར་
འཛར།
གསོ་གཞི་བཞི་པ།
དབུས་དང་ས་གནས་ལས་བེད་དབར་གི་
འབལེ་བ་དང་། ལགྷ་པར་ས་གནས་སནྨ་ཁང་
ལས་བདེ་རྣམས་ཀིས་མི་མང་ལ་འགན་ཁུར་
དང་ཞབས་ཞུ་ཚད་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཇི་
ཡོད་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ།
གསོ་ཆོད་བཞི་པ།
༡། དབུས་ས་གཉསི་དབར་ཁ་དཔར་ཙམ་གི་
འབལེ་བ་མ་ཡིན་པར་ལོ་རེར་ས་གནས་ས་
ཐགོ་ཏུ་ཉུང་མཐར་ཐངེས་གཅིག་ང་ོཕབེས་
ཀིས་རགོས་ཞིབ་གནང་གལ། ༼དབུས༽
༢། ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ལས་ཞབས་
ཞུ་རྣམས་ལ་མིང་སྦྱང་གི་དཔུང་རགས་ 
(Name plate) བཟ་ོརྒྱྱུ །
༣། ཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ལས་བདེ་
རྣམས་ཀི་ལས་འབརོ་ཞིབ་བཤེར་ཚད་ལྡན་
ཞིག་ངསེ་པར་གནང་གལ། ༼དབུས༽
༤། དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་མགནོ་མེད་ཅན་
ཛ་དག་ནད་མནར་སབྐས་ཕི་ལུགས་སནྨ་ཁང་
ད་ུབརག་དཔྱད་དང་སནྨ་བཅསོ་ཆེད་འཕདོ་
བསནེ་ཞབས་ཞུ་བའི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
ཕན་གནང་གལ།༼ས་གནས།༽
༥། རང་རེའ་ིབདོ་མི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
བགསེ་སོང་རྣམས་ལ་ལུས་སེམས་ལས་སུ་
རུང་བས་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པའི་འཕདོ་
བསནེ་སླབོ་གསོ་ Adult Health Pro-

gramme ལས་འཆར་སྤལེ་རྒྱྱུ །
གསོ་གཞི་ལ་ྔཔ།
ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་དང་། ས་
གནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་། གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་སནྨ་
ཁང་། སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སྔནོ་འགའོ་ིསནྨ་ཁང་
བཅས་དབར་ཕན་ཚྱུན་མཉམ་ལས་གནང་
ཕགོས་དང་། ས་གནས་རྒྱ་གར་སནྨ་ཁང་ལ་
འབལེ་བ་ཞུ་ཕགོས། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་
ས་གཞུང་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ཆེད་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་
རམ་ཐབོ་ཐབས་སྐརོ།
གསོ་ཆོད་ལ་ྔཔ།
༡། ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་དང་
། ས་གནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་། གྲྭ་ཚང་། སླབོ་
གྲྭ་ཁག་བཅས་ཀིས་འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་
བའི ་ལས་གཞི་ཁག་ནསུ་པ་ལྡན་པ་ཡོང་
ཐབས་སུ་ལས་འགུལ་མཉམ་རུབ་ཐགོ་སྤལེ་
ཐབས་གནང་རྒྱྱུ །
༢། ཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་
ས་གནས་འགོ་འཛིིན་ལ་འབལེ་བ་གནང་
ས་ེབཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་

སྤདོ་གནང་ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ ༢༠༡༤ 
དགངོས་དནོ་ས་གནས་དང་མངའ་སྡ་ེའཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་མཐུན་རྐེན་
རག་ཐབས་ཇི་ཡོད་འབད་བརྩནོ་གནད་སྨནི་
གནང་གལ།
༣། གསོ་རིག་རྒྱྱུན་འཛིན་སནྨ་པ་དང་ཕི་
ལུགས་སནྨ་པ་དབར་ལོ་གཉསི་རེའ་ིམཚམས་
འཕདོ་བསནེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་རེ་ཚོགས་
གལ། ༼འཕདོ་བསནེ་དང་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཁང་།༽
༤། བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་དངེ་རབས་
སིྤ་ཚོགས་ནང་ཁབ་གདལ་ཆེ་བའི་ནད་གཞི་
ཁག་དང་། སནྨ་བཅསོ་ཚད་ལནྡ་གཏན་
འབབེས་ཡོང་ཐབས་སྐརོ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་
སྨན་པ་དབར་བག་ོགླངེ་དཔྱད་བསྡུར་ངེས་
པར་གནང་གལ། ༼སནྨ་རིྩས་ཁང་།༽
༥། ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པ་ཡོང་ཐབས་སུ་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་གངས་ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་ཐགོ་སནྨ་རིྩས་
ཁང་དང་། སླབོ་གྲྭ དགནོ་སྡ་ེཁག་བཅས་
ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གལ།
གསོ་གཞི་དུག་པ།
རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ནད་རིགས་ཁབ་
གདལ་ཆེ་བའི་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་བ་
ཐབས་ཇི་ཡོད།
གསོ་ཆོད་དུག་པ།
སྨན་ཁང་ཁག་ནང་ནད་པ་སྨན་གཏུཌ་བས་
མཁན་ཙམ་མིན་པར་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཁིམ་
ཚང་སོ་སོར་ཆེད་བཅར་གིས་འཕདོ་བསནེ་
གི་གནས་འབབ་ཇི་ཡིན་ཆད་མེད་རགོས་
ཞིབ་དང་སྦྲཌ་གངས་ཐ་ོབཟ་ོཉར་གིས་ནད་
རིགས་སྔནོ་འགོག་ཇི་མཆིས་སྔནོ་ཚྱུད་ནས་
བལ་ྟརགོས་ལམ་སནོ་གནང་རྒྱྱུ །
གསོ་གཞི་བདནུ་པ། གནད་དནོ་གཞན།
༡། སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སནྨ་ཁང་ནང་སནྨ་ཞབས་
སམ་འཕདོ་ལས་གཅིག་ལས་མེད་པ་རྣམས་
ལ་ནད་པ་ཕིར་སྨན་གཏུགས་བསྐདོ་དགོས་
བྱུང་སྐབས་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་ཞབས་སམ་
འཕདོ་ལས་མེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
སུ་སནྨ་ཞབས་འཕར་མ་གཅིག་དགསོ་གལ།
༢། སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཟླ་རེར་ཐངེས་རེ་སནྨ་
པ་སྐརོ་བསྐདོ་དང་ཀྲ་ིསྦ་ིབརག་དཔྱད་མཐུན་
རྐནེ་སྦྱར་ཐུབ་ཚེ་དག་ེམཚན་ཆེ་བ་མཐངོ་།
༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ 
མཇལ་བཅར་སྐལ་བཟང་གོ་སྐབས་ཐབོ་པ་
དང་མཚན་འགོད་སྙན་ཕུལ་གོ་སྐབས་འདི་
བཟུང་ས་ེཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་
མདནུ་ང་ོསྐགོ་མེད་པ་ལས་འབས་སངྤ་འཕརེ་
ཐགོ་རྒྱྱུན་ལནྡ་ཉནི་རེེའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་འཐུས་
ཤོར་མེད་པའི་ཐགོ་གང་ཐུབ་འཕདོ་བསནེ་
ཞབས་ཞུ་སརྔ་ ལགྷ་ཧུར་བསྐདེ་གནང་གལ་
བཅས་ཀི་གསོ་ཆོད་ད།ུ བདོ་མིའ་ིསིྒགས་
འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ལ།།


