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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་
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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་
རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་
གསུང་ཆོས་ར་བའ་ིདབུས་སུ། བཙན་བལོ་
བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཀིས་མང་གཙོའི་ལམ་
ནས་འསོ་འདམེས་བས་པའི་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སིད་སྐངོ་ལས་ཡུན་
གཉསི་པའི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་

ངང་ཚོགས་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་དང་། གནད་ཡོད་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ། 
ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ། གཞུང་འབལེ་
མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། ཕི་ནང་

གི་གསར་འགདོ་པ། བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་
གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་གྲྭ་བཙྱུན་
སགྔས་གསུམ། གཞན་ཡང་གཉུག་མར་
གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའ་ིགྲྭ་བཙྱུན་
སགྔས་གསུམ། ད་ེབཞིན་མི་མང་། ཕི་རྒྱལ་
བ་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་སངོ་ཕྲག་བརྒལ་བ་
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། ཁམིས་ཞིབ་

པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག སདི་སྐངོ་མཆོག་བཅས་ཀིས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕ་ོབང་
ནས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེབཞུགས་སགེས་
སུ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ལས་ཐགོ་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་ལ་གུས་བསུའི་མཇལ་དར་རྐྱང་
འབུལ་ཞུས།  ད་ེནས་བདོ་དང་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་མུར། བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གུླ་བཏང་གུབ་
བསནུ། རྣམ་གྲྭ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླངི་
གི་དགེ་འདནུ་བཞི་གས་ཤིས་བརདོ་གསུང་
འདནོ་གནང་། ད་ེརསེ་རནེ་བྱུང་གསོལ་ཇ་
དང་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རནེ་འབལེ་མཚོན་
ཕིར་ནང་མ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་ཞབས་གཞས་
འཁབ་སནོ་ཞུས་གུབ་མཚམས། བདམས་
ཐོན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དནོ་གུབ་
མཆོག་གི ་མདུན་ནས་ཁིམས་ལུགས་སུ་
གཏན་འབབེས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར། 
སིད་སྐོང་གི ་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི ་
དམ་བཅའ་རིམ་བཞིན་འབུལ་བཞེས་གུབ་
བསནུ། ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་སདི་
སྐངོ་མཆོག་ལ་རནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་སྒནོ་
རསེ་དམ་འབུལ་མ་དབེ་ཐགོ་མཚན་རགས་
བཀདོ་གནང་། ད་ེནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་མཆོག་དང༌སིད་སྐངོ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་

ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་ཕག་ཞུས་རསེ། ཁམིས་
ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི་མཆོག་དང༌། སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ་རྣམ་གཉསི་མཆོག 
སྐབས་བཅྱུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་
ཟུར་རྣམ་པ་བཅས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་ཕག་ཞུས་
རསེ་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་
ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི་དང༌། བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོ
བཅས་ཀིས་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་འཚམས་
ཞུའི་མཇལ་དར་འབུལ་བ་དང་ལྷན་བདོ་
ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་དགའ་བསུའི་གླུ ་
གཞས་འབུལ་ལམ་ཞུས། ད་ེརསེ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སིད་སྐངོ་གི་ལས་
ཡུན་གསར་པ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་བསནུ། མཛད་སྒའོ་ིགཙོ་མགནོ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ལྷ་ོཁ་
གནམ་རབ་ཀི་འཁབ་གཞས་ཞེས་པ་ཞིག་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རསེ་སིད་སྐངོ་གི་དམ་
འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་ལེགས་
གུབ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སདི་སྐངོ་ལས་ཡུན་གཉསི་པའ་ིདམ་འབུལ་མཛད་སྒརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའ་ིདབུས་སུ། སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
བཙན་བོལ་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཀིས་མང་
གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདམེས་བས་པའི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་
ཚོགས་ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འད་ིགར་
ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དབུ་ཁདི་དང་། འགན་ཁུར་བ་རྣམ་པ་ཚོ། 
ཡུལ་གུ་འད་མིན་ནས་ཕབེས་པའི་གགོས་པ་ོ
རྣམ་པ། བདོ་མི་སྐ་སེར་རྒན་བིས། མཆེད་
གགོས་རྣམ་པ་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། ད་ལ་ྟ
ཞིབ་ཕྲ་ད་ེསིད་སྐོང་གི་གསུང་བཤད་ནང་
གསུངས་སོང་། ངསོ་ནས་དམིགས་བསལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་མི་འདགུ བཟང་པ་ོཡོད་ན་ངན་པ་

ཡོད་དགསོ་པ་ཆོས་ཉདི་རེད། བཟང་པ་ོ
ཡོད་ན་ངན་པ་ཡོད་དགསོ། བཟང་པ་ོརྐྱང་
རྐྱང་ཡིན་ན་བཟང་པའོི་ངོ་གསོ་འཐོན་རྒྱྱུ ་
གང་ཡང་མེད། བླ་ོཕམ་གི་རང་བཞིན་ངན་
པའ་ིཆ་ནས་བཤད་ན། བར་སབྐས་འསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའི་སྐབས་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་གི་
མཚམས་ལས་ཏགོ་ཙམ་མར་བབ་པ་ལྟ་བུ་
མཐངོ་གི་འདགུ ལགྷ་པར་མི་རེ་ཟུང་གི་བདེ་
ལས་ལ་བརནེ་ནས་ཆོལ་ཁའི་འཐནེ་ཁརེ་གི་
རྣམ་པ་ཕྲན་བུ་འཐནོ་བཞིན་འདགུ ཧ་ཅང་
བླ་ོཕམ་བྱུང་། ང་ཚོ་སྤབོས་པ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་མིག་དཔ་ེའདནོ་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཉམ་དམས་སོ་སོས་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད། དངསོ་གནས་ཡ་རབས་
སྤདོ་བཟང་དང་དང་བདནེ། རྒྱབ་མདནུ་ང་ོ
ལྐགོ་མེད་པ། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ད་ེའད་
ཞིག་གིས་ང་ཚོས་སྤབོས་པ་བས་ནས་འཛམ་
གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་གདངོ་སནོ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་ཆ་
རྐྱེན་གཙོ་བ་ོད་ེང་ཚོ་ཡ་རབས་དང་དང་

བདནེ། སྤདོ་བཟང་འད་ིཆགས་ཡོད། འད་ི
ཏགོ་ཙམ་ཉམས་ཆག་ཕིན་འདགུ བསན་པ་

མགོ་ནས་བཤིག་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོང་སབྐས་
བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་འདགུ འད་ིང་
ཚོའ་ིངན་པའ་ིཆ་འད་ིརེད། ཆོལ་ཁའ་ིསདྐ་
ཆའི་འཐེན་འཁེར་ལྟ་བུ་ཕྲན་བུ་ཡོང་བ་ད་ེ
མང་ཆེ་བར་ཁག་མེད། མི་རེ་ཟུང་མག་ོབད་ེ
པ་ོདང་མིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་། འཕྲལ་སེལ་

ངོ་གདངོ་མ་གཏགོས་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོ
མ་གཏངོ་མཁན་ཆོལ་ཁའི་འཐནེ་འཁརེ་ལྟ་

བུ། ཕགོས་མཚྱུངས་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐནེ་
འཁེར་ལྟ་བུ་ཡོང་གབས་བེད་བཞིན་འདགུ 
འད་ིཚོ་སྐནོ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བས་ནས་
ད་ེའད་མ་ཡོང་བ་ཞིག་བདེ་དགསོ། ཞསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་མེག་སི་ཀའོ་ིམི་མང་གི་
དགའ་མོས་ཆེ་ཤོས་ཞུ་ཡུལ་ད་ུབདམས་པ།

༄༅། །ཡུ་གབོ་ YouGov ཞསེ་པ་ད་རྒྱའ་ི
ལམ་ནས་ཁོམ་ར་ཉམས་ཞིབ་བེད་མཁན་གི་
ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུ ད་མེག་སི་ཀོའི་ 
Mexico ཡུལ་གི་མི་མང་ཚོས་དགའ་མོས་ཆེ་
ཤོས་ཞུ་ཡུལ་འསོ་བསྡ་ུགནང་སབྐས། སྐསེ་པའ་ི
ཁོད་མི་མང་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགའ་མོས་ཆེ་ཤོས་ཞུ་
ཡུལ་ད་ུབདམས་འདགུ གངོ་བརདོ་ཚོང་ལས་ཁང་
དསེ་འསོ་བསྡུ་གནང་སྐབས་ཐགོ་མར་རྒྱལ་ཁབ་ 
༣༠ ནང་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་མི་བཙྱུགས་ནས་
མཚན་གཞུང་བསྡུ་རུབ་ཀིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་
བའ་ིམཚན་གཞུང་ད་ེདག་ཁདོ་ནས་སྐསེ་པ་ ༢༠ 
དང་བུད་མེད་ ༢༠ འདམེས་བཞིན་ཡོད་འདགུ །

སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་བཀའ་ཤག་ཚོམས་ཆེན་ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་སླར་ཡང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༥ 
པའི་སིད་སྐངོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་ནས་
འཚམས་འདའི་ིམཇལ་དར་ཕུལ་སོང་།   ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་རྡ་
ས་ཁུལ་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་། གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་འགན་འཛིན་ལས་ཚབ། སྐ་ུཚབ་བཅས་ཀིས་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་ཕུལ་གུབ་མཚམས་
རནེ་བྱུང་གསོལ་ཇ་དང་འབས་སིལ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ ནས་ ༤ བར་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་སུ་སི་
ཞུ་ལས་བདེ་རྣམས་དང་། མི་མང་ཁག་གཅིག་
ནས་འཚམས་ཞུའི ་མཇལ་དར་ཕུལ་ཡོད་པ་
བཅས། །

དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་གི་
གསལ་བསྒགས།

༄༅། །སབྐས་བཅྱུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་
ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། འད་ིལོའ་ིཕི་
ལོ་གསར་ཚེས་སབྐས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་
ཀབོ་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ི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་ས་ྔ
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་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡2

དག་ེརྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ལྡ་ིལི་དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་རིྩས་སྤདོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཐག་གཅདོ་
གནང་ཡོད་པ་ལརྟ། ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་གཉསི་ནས་གཞི་
རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་གངས་ ༥ དང་གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་གངས་ ༥ བཅས་སླབོ་ཁག་གངས་ ༡༠ ཐམ་པ་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༦ པའ་ིཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སཾ་བྷ་ོཊ་
བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་སོང་ན། རིང་མིན་སླབོ་ཁག་ད་ེཚོའ་ིནང་དག་ེཆེ་(HM) གངས་ ༥ 
དང་། འབངི་རིམ་དག་ེརྒན་ (TGT) གངས་ ༡༤ གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ (PRT) གངས་ ༡༥ ལུས་རྩལ་

དག་ེརྒན་ (PET) གངས་ ༤ གླགོ་ཀདླ་དག་ེརྒན་ (Computer Instructor) གངས་ ༤ བཅས་ཛ་དག་གིས་དགསོ་
མཁ་ོམཆིས་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་ཞིང་གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་གནང་
འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་ད་ོབདག་གི་ཞུ་སནྙ་དང་དགསོ་མཁའོ་ིལག་འཁརེ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་བཅས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚྱུད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ། འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཤེས་
རིག་ད་རྒྱ་ (www.sherig.org/en) ནས་ཕབ་ལེན་གིས་འཐུས་གཙང་འགངེས་འབུལ་ཞུ་དགསོ། འཚང་སནྙ་འབུལ་
མཁན་ཁདོ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་བ་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་ད་ྷསར་བསྐངོས་ནས་ངག་རྒྱྱུགས་ལམ་
ནས་འདམེས་སུྒག་བས་ཏ་ེགངོ་གསལ་སླབོ་ཁག་བཅྱུའ་ིནང་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ཌན་མག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་གཞུང་འབལེ་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ 
ནས་ཚེས་ ༡༩ བར་སིྤ་འཐུས་འཇིགས་མེད་
འབྱུང་གནས་ལགས་དང་། སིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གགས་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཡུ་རོབ་ཀི་ཌན་མག་དང་། སི་
ཝི་ཌན། ནརོ་ཝ་ེསོགས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་
གི་ནང་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་ཡོད་
པ་དང་། ཐགོ་མར་ཌན་མག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྒྱལ་སར་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་
སུ་ཕབེས་ཡོད། སབྐས་དརེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་། བདོ་རིགས་ཚོགས་
པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
ལམྕ་སྐ་ུཔ་ཀ་ེཇརེ་སི་གར་སིྒ་མཆོག གཞན་
ཡང་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ། སདི་ཚོགས་དང་མང་གཙོ་ལྟ་ེགནས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན། རོགས་དངུལ་ཚོགས་
ཆྱུང་། གསོ་ཚོགས་ཀི་ཁམིས་གཏུགས་
ཚོགས་ཆྱུང་སོགས་ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་
ལནྷ་ཚོགས་ཞུ་སྐལུ་བཅས་གནང་ཡོད། ད་ེ
ཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་ཌན་མག་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་གིས་
ད་ེཉནི་གི་དགོང་ད་ོབདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་
བདོ་མི་སུམ་ཅྱུ་མ་ཟནི་ཙམ་དང་མཉམ་ལནྷ་

ཚོགས་གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ནས་ ༩ བར་ ClCED 
ཚོགས་པའི་སྐུ་ཞབས་ལེའ་ོན་ུསྒ་ེསེན་དང་། 

ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་སོ་ཧ་ེབཟུ་
ཆོ་ལེག་རྣམ་གཉིས་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་
སདི་བྱུས་སྐརོ་ལ་གསོ་བསྡརུ་དང་། ཆྱུ་ཚོད་ 
༡༠ ནས་ ༡༡།༥༠ བར་གསོ་ཚོགས་ཁང་
ཆེན་གི་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གི་གཞུང་སུྒབ་ཁང་
ད་ུརྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
ལྕམ་སྐུ ་པ་ཀེ་ཇེར་སི་གར་སིྒ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཕག་རགས་དང་ཞུ་སྐུལ་ཞུ་
ཡིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་མ་ཟད་ལྷདོ ་
མོལ་དང་བཀའ་འདརི་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད། ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་ཌན་མག་

སིད་ཚོགས་དང་མང་གཙོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་རརོ་ཧརོ་སིྒ་ལགས་
དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་པརེ་ཁུ་རེ་སི་ཏནེ་

སེན་ལགས་རྣམ་གཉསི་དང་མཇལ་འཕྲད།
ཕི་ཚེས་ ༡༨ ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ནས་ 
༡༠།༣༠ བར་ཌན་མག་རོགས་དངུལ་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་གཉིས་དང་ལྷན་
ད་ུབཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལ་
རོགས་དངུལ་ཆྱུང་ཚགས་བདེ་སངས་དང་
ད་ེདག་གི་འབལེ་ལམ་གནང་ཕོགས་ཐོག་
གསོ་བསྡརུ། ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡ ནས་ 
༣ བར་ཌན་མག་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཁམིས་
གཏུགས་ཚོགས་ཆྱུང་གི ་ཚོགས་ཁང་དུ་
མང་གཙོའི་ཁིམས་དང་འབལེ་བའི་ཁིམས་
གཏུགས་སྐརོ་ལ་ལྷན་ཚོགས་གསོ་བསྡུར་
གནང་། དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ ནས་ ༩ 

བར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི ་ སུམ ་ཅྱུ ་ཙམ་ལ་གཏམ་བཤད་དང་
དགོས་འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་། 
ད་ེཡང་གནད་ཡོད་མི་ས་དང་མཇལ་འཕྲད་
སབྐས་སདྐ་སྒྱུར་བ་བསན་འཛིན་སལྐ་བཟང་
ལགས་ནས་ཕག་རོགས་ཞུས་ཏ།ེ སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གགས་
ལགས་ཀིས་བ ོད་ནང་གི ་ཛ་དག་གནས་
སངས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་སྐརོ། སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་ཚན་རྣམས་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཅན་
དུ་བསྒྱུ ར་ནས་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
དགནོ་སྡའེི་རིག་གནས་ཕན་ཚྱུན་སླབོ་གཉརེ་
འག་ོབསྐོད་མི་ཆོག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། 
དམངས་ཁདོ་རིག་གནས་གླུ ་དང་གཞས། 
གོན་ཆས་དང་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས། 
ཆང་སའི་དགའ་སནོ་རོལ་སངས་སོགས་
རྒྱ་ལུགས་ཅན་ད་ུབསྒྱུར་གི་ཡོད་སྐརོ་དང་། 
ཁརོ་ཡུག་རྩ་གཏརོ་ཐད། ཆྱུ་བ་ོཁ་བསྒྱུར་གི་
ལས་གཞི་དང་། མཚོ་སྔནོ་པ་ོསོགས་མཚོ་
ཁག་ཏུ་བཟ་ོགྲྭའ་ིསྙགིས་རོ་འདརོ་བ། ཁརོ་
ཡུག་གི་སྐརོ་ལ་འབགོ་པའི་འཚོ་ཐབས་སྤ་ོ
བསྒྱུར། གནདོ་ཐབེས་བཟ་ོགྲྭ་འད་མིན་བཟ་ོ
བ། རི་དང་བག་སོགས་གཏརོ་བཤིག་གིས་

གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ། ཤིང་ནགས་གཅདོ་
འབགེ་དང་དབརོ་འདནེ། གནམ་ཐང་དང་
རི་ལིའ་ིལགྕས་ལམ། གཞུང་ལམ་འད་མིན་
བཟསོ་ཏ་ེམི་རིགས་མཉམ་བསསེ་ཀི་སིད་
བྱུས་ལག་བསར། ད་ེབཞིན་དཔལ་འབརོ་
དབ་ེའབདེ་དང་། མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་
སྐརོ་དསུ་ཚོད་ཀི་བབ་ལ་བལསྟ་ཏ་ེགླངེ་སླངོ་
དང་། བདོ་རིགས་ཚོགས་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡསུ་དང་། བདོ་རྒྱའ་ི
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་དབུ་མའི་ལམ་ངོ་
སྤདོ་སོགས་གནང་། སིྤ་འཐུས་འཇིགས་
མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀིས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སིྤ་ཡོངས་ངོ་སྤོད་
ཐགོ མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་དང་། སདི་
སིྤའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསྐརོ། བདོ་རིགས་ཚོར་
སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀི་ལར་ཞནེ་དང་། དང་
བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀི ་གལ་ཆེའི ་
རང་བཞིན་སྐརོ་སོགས་དསུ་ཚོད་ཀི་བབ་ལ་
གཟགིས་ཏ་ེགསུངས་པར་མ་ཟད། མཇལ་
འཕྲད་ཞུ་ཡུལ་ཁག་གི་ད་ིབར་དསི་ལན་དང་
གསལ་བཤད་སོགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཀ དག་ེཆེ་དང་། དག་ེཆེ་དང་འབངི་རིམ་དག་ེརྒན། (HM & TGT)

ཨང་། ཉུང་མཐའ་ིཤེས་ཚད་ཆ་རྐྱནེ།

༡
Headmaster/mistress (Middle School): B.A./B Sc./B.com with B.Ed. minimum 
second division or equivalent with 2 yrs experience of Educational Administration 
or 3 years teaching experience in a Middle school

༢
Headmaster/mistress (Primary school): B.A/B Sc./B.Com with B.Ed. minimum 
second division or equivalent with 1 yrs experience of Educational Administration 
or 3 years teaching experience in a Middle school

༣
 Trained Graduate Teacher: B.A/B.Sc./B.com with B.Ed. minimum second divi-
sion or equivalent

ཁ གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་དང་། ལུས་རྩལ་དག་ེརྒན། གླགོ་ཀདླ་དག་ེརྒན། (PRT, PET & Computer Instructor)

ཨང་། ཤེས་ཚད་ཆ་རྐྱནེ།

༡ B.A. /B Sc/ B.com with B.Ed minimum second division or equivalent and 
above 

༢ Physical Education Teacher: Bachelor of Physical Education from a recog-
nized college/university

༣ Computer Instructor: BCA/ C++ or equivalent degree and above

གང་རུང་ད་ུལས་ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་
དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ། གངོ་གསལ་ལག་
འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་ཐགོ་དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་གང་རངུ་
གི་ཟུང་དུང་ཡན་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན། ཡང་
ན་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྦ་བཅས་གང་རུང་གིས་
ང་ོམཚྱུངས་ཡིན་པའི་དག་མཆན་ངསེ་པར་ད་ུའཁོད་

དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ལ།།
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བཀའ་ཟུར་འབངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་གསལ་

བསྒགས་གནང་བའ་ིནང་། ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་སིྒག་གཞི་དནོ་
ཚན་ ༡༩(༡)་འགོ་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ལེའུ་དང་པ་ོདནོ་ཚན་ ༡ 
ནང་གསེས་ ༣ བཅས་ཀི་དགངོས་དནོ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་དཔལ་
ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཟུར་འབངོ་ཆྱུང་
དངསོ་གུབ་མཆོག་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་སྩལ་དནོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ནས་ལས་ཁུར་འག་ོ
འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ་གནང་སོང་བའི་གསལ་

བསྒགས་སུ། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད། བཀའ་
ཟུར་འབངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ནས་བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལོ་གཅིག་ཚོད་བལྟའི་
རྒན་དུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་རྒན་དུང་ང་ོམར་
བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༤ ནས་གནས་བདནུ་པར་གནས་སརྤ་དང་
སྦགས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་གཞོན་

ད་ུབསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡ ནས་གནས་སརྤ་དང་འབལེ་བད་ེསུང་དུང་
ཆེ་ལས་རོགས་སུ་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ གནས་རང་འཇགས་ཐགོ་
བད་ེསུང་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ནས་བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཡིག་ཆེན་མོར་བསྐ་ོ
གཞག་གིས་བད་ེསུང་དུང་ཆེའི་ལས་ཁུར་
བཞསེ་མུར། བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་གསུམ་

པའི་ནང་བཀའ་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐོན་བྱུང་
བར་བརནེ། སིྒག་གསལ་ལརྟ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ནས་རྒས་ཡོལ་ས་ྔབསརུ་
ཞུས། ད་ེནས་སརླ་ཡང་བཀའ་ཤག་སབྐས་
བཅྱུ་བཞི་པའི་བཀའ་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐོན་
གིས་མུ་མཐུད་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་
ཁུར་བཞསེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་གནས་ནས་དགངོས་
ཞུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ 3

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིཔསེ་ཊ་ལོ་ཛི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཨིན་ཡུལ་པསེ་ཊ་ལོ་ཛི་ Pesta- 

lozzi International Village Trust, 

East Sussex, UK རྒྱལ་སིྤའ་ིཐབེས་
རྩ་ནས་གནས་ཚྱུལ་འབོར་གསལ་ལྟར་
ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
པ་ཐནོ་པའི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་སླབོ་
ཕུྲག་འགའ་ཤས་ལ་ཨིན་ཡུལ་པསེ་ཊ་ལོ་ཛི་
ཚོགས་པ་ནས་ Sussex Coast College, 

Hastings, East Sussex མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ 
A Level Programme ལོ་གཉསི་ཀི་སླབོ་
སྦོང་ཆེད་སླབོ་ཡོན་གནང་རྒྱྱུ ་ཞལ་བཞེས་
བྱུང་བར། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་
ནང་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༦༠ /CGPA 6.4  
ཡན་ལོན་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་འཚང་
རྒྱྱུགས་ནང་ཞུགས་ཆོག་རྒྱྱུ ་དང༌། གངོ་
གསལ་ཚོགས་པ་ནས་ཚྱུད་རྒྱྱུགས་སབྐས་སྐུ་
ཚབ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་
འབ་ིརྒྱྱུགས་དང་ངག་རྒྱྱུགས། ཚན་རིག་དང་
ཨང་རིྩས་འབི་རྒྱྱུ གས་བཅས་ཀི་ལམ་ནས་
མཐའ་མའི་མི་འག་ོའདམེས་སུྒག་སྦངེ་ལོར་ 
Bangalore ས་གནས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ བར་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ད་ེདནོ་འཚང་རྒྱྱུགས་ནང་
ཞུགས་འདདོ་ཡོད་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ནས་ག་སིྒག་
གནང་དགསོ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུ ། 
ཀ༽ གངོ་གསལ་སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་
ཆ་རྐྱནེ་དང༌། འཚང་སནྙ་འབུལ་ཕགོས།
༡། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་
འབས་ཨང་ཤོག Marks Card གི་ང་ོ
བཤུས་སམ། རང་ཉདི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་
རྒྱྱུགས་ཨང་གངས་ Board Examina-

tion Roll Number ཞུ་སནྙ་ནང་ངསེ་

པར་བཀདོ་ཐགོ་དའེ་ིང་ོབཤུས་ཞུ་སནྙ་མཉམ་
ད་ུའབུལ་ནའང་འཐུས་རྒྱྱུ ། ༢། ད་ོབདག་དང་
ཕ་མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིལག་དབེ་
ཀི་ང་ོབཤུས་སངེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་
དག་མཆན་འགདོ་དགསོ། ༣། རྒྱ་གར་
སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ངསྐྲཐོག་ཁིམས་
མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་པའི་
ང་ོབཤུས། གལ་ཏ་ེལག་དབེ་གསར་བཟ་ོ
དང༌། དསུ་འགངས་ཞུ་ཆེད་བཏང་ཟནི་
པ་ཡིན་ཚེ་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་
འཛིན་ང་ོབཤུས་སམ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གི་ངསོ་སྦརོ་གང་རངུ་དགསོ།
བལ་ཡུལ་དང་འབུག་ཁུལ་གནས་སྡདོ་སྙན་
འབུལ་བ་ཡིན་ན་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་
དངསོ་འབལེ་ཡིན་པའི་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པར་
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ང་ོསྤདོ་
རྒྱབ་གཉརེ་ཐགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་
ཞིབ་འཇུག་གིས་ངསོ་སྦརོ་ཡིག་ཆ་ངསེ་པར་
ད་ུཞུ་འབུལ་དགསོ། ༤། ཕ་མ་བདོ་ནང་
ཡོད་པའམ། ཕ་མ་ཡ་བལ། ཡང་ན་འདས་
གངོས་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནམ། ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
པ་བར་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་གང་རུང་
གི་ངསོ་སྦརོ་འབུལ་དགསོ། ༥། འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་པའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབས་ཨང་ཤོག་
དང་ལག་འཁརེ་གཞན་གི་ང་ོབཤུས་ཐགོ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་གི་ས་ིཞུ་བ། ཡང་ན་ཤེས་རིག་
ཁབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་
ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་གང་རུང་གི་ཞིབ་
བཤེར་ཟནི་པའ་ིའགན་ལེན་དག་མཆན་ At-

testation འཁདོ་དགསོ། ༦། འད་ིནས་ད་ོ
བདག་སོ་སོར་དསུ་ཐགོ་གནས་འབལེ་ཐུབ་
རྒྱྱུའི་སདླ་ཞུ་སནྙ་ནང་གནས་འབལེ་བ་ཡུལ་
ཁ་བང་དང༌། གླགོ་འཕྲནི། ཁ་པར་ཨང་
སོགས་ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ། ༧། འཚང་
སནྙ་མཉམ་ད་ུགནས་འབལེ་སྦག་གླ་སོགས་
ཀི་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་ ༡༥༠ འབུལ་དགསོ།
ཁ༽ གངོ་གསལ་སླབོ་ཡོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་
ཐུགས་སང་དགསོ་གལ་ཁག
༡། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
པ་ཐནོ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ཞུ་སྙན་
འབུལ་ཆོག་ཀང༌། འད་ིནས་ཡིག་རྒྱྱུགས་
གུབ་འབས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེབརྒྱ་ཆ་རྩ་ེབཏགོ་
གིས་ Shortlist སླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༡༥ ཚྱུད་
རྒྱྱུ གས་ཁོངས་སུ་འདམེས་སུྒག་བ་རྒྱྱུ ་དང་
མཐའ་མའི་མི་འག་ོརྣམས་འདི་གའི་དྲྭ་རྒྱ་
བརྒྱྱུད་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ། ཨང་ཐབོ་
འད་མཉམ་བྱུང་ཚེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་
ད་ེའཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་ནང་བདོ་ཡིག་སླབོ་
ཚན་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོབ་ད་ེགདམ་རྒྱྱུ །
 འདམེས་ཐོན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
སྐབས་མཚམས་བརྡ་ལན་བ་རྒྱྱུ ་དང་སླབོ་
ཕུྲག་རང་ཉདི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་ས་ྔ
ད་ོཕག་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་
ཁུངས་སུ་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་དགསོ་ཤིང༌། 
 འབརོ་ཐ་ོའགདོ་ཡུལ་ས་གནས། 
The Chief Representative Office, 
No. 7, Sampangiramaiah Garden, 
Srinivagalu Tank, Viveknagar 
Post, Bangalore - 560 047, Karna-

taka State Ph.no. (080) 25506842 

/ 25506843  ༢། འབལེ་ཡོད་མཐ་ོསླབོ་
ནས་ལོ་ཚད་ཆ་རྐྱེན་གཏན་འབབེས་ཡོད་

པར་བརནེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ 
དབར་ཏུ་སྐསེ་པ་ཞིག་དགསོ། Birth Cer-

tificate ༣། ནང་མིའ་ིཡོང་འབབ་ཆྱུང་
གས་སམ་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ཡིན་པ་དང༌། 
ཨིན་ཡུལ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་གཞན་གི་
ནང་སྤུན་ཉ་ེསོགས་མེད་པའི་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་
ངསོ་སྦརོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞུས་ཏ་ེ
འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། གལ་ཏ་ེའདམེས་སུྒག་བྱུང་
རསེ་དང་བདནེ་མ་ཡིན་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་
ཚེ་གངོ་གསལ་སླབོ་གྲྭ་ནས་སླབོ་བཞསེ་གནང་
རྒྱྱུ ་མིན་པའི་བརྡ་ལན་བྱུང་སོང་བས་ད་ེདནོ་
ཡིད་གཟབ་ཞུ། ༤། སླབོ་ཡོན་འདའི་ིའཚང་
སནྙ་འགེངས་ཤོག་ཁག་གསུམ་འདི་ག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ད་ཚིགས་ www.sherig.org/

tb  or www.sherig.org ནང་བཞག་
ཡོད་པས་ཕབ་བཤུས་ཀིས་འགངེས་ཤོག་དང་
པ་ོ Pestalozzi Application form 

for Candidates - 2017 སླབོ་ཕུྲག་རང་
ཉདི་ནས་ལག་བསི་ཏ་ེབཀང་དགསོ་པ་དང༌། 
འགངེས་ཤོག་གཉསི་པ་Pestalozzi Ques-

tionnaire form for Referees - 2017 

རང་ཉིད་ཀི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤའམ་འབལེ་
ཆགས་དགེ་རྒན་ནས་བཀང་ས་ེའཚང་སྙན་
མཉམ་དསུ་བཀག་ནང་ཚྱུད་འབུལ་དགསོ་པ་
དང༌། འགངེས་ཤོག་གསུམ་པ་Pestalozzi 
Student Family Income Form-

2017  འབལེ་ཆགས་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་རང་
ཉདི་ནས་བཀང་ས་ེའད་ིགར་གསང་བའ་ིཐགོ་
དསུ་བཀག་ནང་ཚྱུད་འབུལ་དགསོ། ༥། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་སླབོ་བཅར་
དགསོ་པར་བརནེ། ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་

སེར་པ་ོ IC དསུ་ཐགོ་ཐནོ་ཐབས་ད་ོབདག་
སོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་དགསོ། ༦། ཚྱུད་
རྒྱྱུགས་སབྐས་ཀི་འག་ོགནོ་ཆ་ཚང་སླབོ་ཕུྲག་
རང་ངསོ་ནས་བསུྒབ་དགསོ། ༧། འཚང་
སནྙ་དསུ་ཐགོ་མ་འབརོ་བ་དང༌། ཆ་རྐྱནེ་
མ་ཚང་བའི་རིགས་ལ་ངསོ་བཞསེ་གནང་རྒྱྱུ ་
མིན། ༨། དསུ་བཀག་གི་ཉནི་གངས་ ༡༤ 
སྔནོ་ཚྱུད་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་
རྣམས་ལ་འད་ིནས་དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་ཚང་
མིན་བརྡ་ལན་བ་རྒྱྱུ ་དང༌། དའེ་ིརསེ་སུ་ཕུལ་
འབརོ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་བ་རྒྱྱུ ་མིན།
༩། དགོས་འད་ིཡོད་ཚེ་གཤམ་འཁདོ་ཁ་བང་
ཐགོ་འབལེ་བ་གནང་དགསོ། ༡༠། འཚང་
སནྙ་མཉམ་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཆད་
ལུས་མེད་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༥ འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐགོ་འབུལ་དགསོ་པ་དང༌། ས་གནས་ང་ོ
བཅར་སྐབས་སོ་སོའི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་
ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབས་ང་ོམ་མཉམ་འཁརེ་
དགོས་རྒྱྱུ ་བཅས་ད་ེདནོ་ཡིད་འཇགས་ཞུ་
བཅས། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༣༠ ལ།།
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ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་
ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་
གིས་སངས་འཛིན་འགོ་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་གཞནོ་གི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡའིུ་ནང་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་འསོ་
གངས་ ༢༥ དང་། སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་
ལ་འསོ་གངས་ ༢༢ འཇུ་ཆེན་དཀནོ་མཆོག་
ཆོས་སྒནོ་ལགས་ལ་འསོ་གངས་ ༡༧ ཐུབ་
བསན་ལུང་རིགས་ལགས་ལ་འསོ་གངས་ 
༡༧ བཅས་ཐབོ་ཡོད་པ་དང་། ཨང་རིམ་
གསུམ་པ་གཉསི་བསྐར་ད་ུའསོ་བླུགས་རསེ་
འཇུ་ཆེན་དཀནོ་མཆོག་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ལ་

འསོ་གངས་ ༢༡ དང་། ཐུབ་བསན་ལུང་
རིགས་ལགས་ལ་འསོ་གངས་ ༢༣ ཐབོ་
ཡོད་པ་དང་། དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུནང་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་འསོ་
གངས་ ༣༨ དང་། སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་
ལ་འསོ་གངས་ ༤ ཐུབ་བསན་ལུང་རིགས་
ལགས་ལ་འསོ་གངས་ ༢ བཅས་ཐབོ་ས།ེ 
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སྐབས་
བཅྱུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་
སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་
ཐནོ་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ལརྦ་ཎ་
མཐ་ོསླབོ་ནས་ཨཅཱརྱ་སླབོ་དཔནོ་འཛིན་རིམ་
ཐནོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༧ བར་
ལ་ྦཎར་སླབོ་གཉརེ་ལནྷ་ཚོགས་དང་ས་གནས་
རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་སོགས་ཀི་རྒྱྱུན་ལས་
ཀི་འགན་ཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༡ ཉནི་རྡ་སར་རང་སྒརེ་ནས་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཚོགས་འད་ུཐགོ་

མ་ད་ེབསྐངོས་བ་དང། སབྐས་དརེ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ ༢༥ སྐ་ུཚབ་ནས་ལནྷ་འཛོམས་ཞུ་
ཐུབ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༦ བར་
ལ་ྦཎ་མཐ་ོསླབོ་དང་སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་གཉསི་སུ་
འཛིན་སྐངོ་དང་སླབོ་དགེའི་ལས་ཁུར་ཞུས། 
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༤ བར་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་
ཟུང་དུང་དང་དུང་ཆེ། ད་ེནས་ཚོགས་གཙོའ་ི
འགན་ཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༥ ཉནི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
ཞུས་པ་དང་ད་ལ་ྟཚོགས་གཞནོ་གི་ལས་ཁུར་
ཞུ་མུས། ལགྷ་པར་ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༩ ནས་ཕི་ཟླ ༨ ཚེས་ ༢༦ བར་ཡུ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ནང་བདོ་དནོ་ཞི་བའི་
གམོ་བགདོ་ཉནི་གངས་ ༤༩ རིང་རྒྱང་ཚད་
ཀི་ལོ་མི་ཌར་ ༧༠༠ ལགྷ་གམོ་བགདོ་བས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉནི་ཇ་ེན་ིལ་ྦ
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
སུ་ཚོགས་བཅར་དང་གཏམ་བཤད་བས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིགུ་ཡང་

རིང་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཚོགས་དསུ་
ཐགོ་ཇར་མན་ད་ུཚོགས་བཅར་ཞུས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༥ བར་བདོ་ཀི་
གསོ་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
ནང་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་གི་ཐོག་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའ་ིལནྷ་
ལས་ཀ་བས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོ་ནས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༤།༡༥ སོ་སོར་
དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་སིྤ་འཐུས་སུ་འསོ་
འདམེས་བྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་
ལྡི་ལི་ལྷ་ོཕོགས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་
གསར་འཛུགས་ཀིས་སླབོ་སནོ་པའི་འགན་
ཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་དང། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ 
ནས་ ༢༠༡༣ བར་དབུས་མངའ་རིས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོའ་ིའགན་ཁུར་
ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལྡ་ིལིར་ཛ་དག་
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་ཐགོ་
ཆབ་སདི་ཀི་ལས་འགུལ་ད་ུམ་ཤིག་སྤལེ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༥ བར་རྒྱ་གར་མཐ་ོ
སླབོ་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཚོགས་འད་ུདང་རྒྱལ་སིྤའི་གནད་ཡོད་མི་ས་

ཁག་གི་ལྷན་དངོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་བདོ་ཀི་ཤེས་རིག་པར་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མིར་བསྐ་ོབཞག་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ལྦ་ཎ་མཐོ་སླབོ་འགན་
འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིར་བསྐ་ོབཞག་
གནང། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ ནང་
ས་གནས་ཁག་བཞི་ནང་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་དང་
སརླ་བཟ་ོཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་གསོ་
བ་རིག་པའི་ལནྷ་ཚོགས་དང་རྡ་ས་ཧིན་བདོ་
མཛའ་ཚོགས་གཉསི་ཀི་སླབོ་སནོ་པར་བསྐ་ོ
གཞག སིྤ་འཐུས་སབྐས་བཅྱུ་བཞི་དང་བཅ་ོ
ལྔ་གཉསི་ནང་ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་བདནུ་ནང་
འགན་ཁུར་ཞུས། འདས་པའ་ིལོ་བཅ་ོལའྔ་ི
ནང་རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིཆབ་སདི་གནད་ཡོད་
མི་ས་ཁག་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་སབྐས་ ༡༦ 
པའ་ིསིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་
བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡4

ལོ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀའ་ིརིང་རེ་མོས་ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོའ་ིམཛད་ཁུར་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ི
འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕལེ་མཆོག་གིས་སངས་འཛིན་འགོ་སབྐས་
བཅྱུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོའ་ིདངསོ་གཞི་འསོ་
བསྡུའི་གུབ་འབས་སུ་སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་ལ་འསོ་གངས་ ༢༢ དང་། 
སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་ལ་འསོ་གངས་ ༢༢ ཐབོ་

ས ེ་ འོས ་གངས ་གཅིག ་པ ་ཆགས ་ ཡོད ་
སབས། མཐར་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུགནང་ནས་ཐོག་མར་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡  ནས་ལོ་
གཉསི་དང་ཕདེ་ཀ་ས།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་  
༡༡ ཚེས་  ༣༠ བར་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
རསེ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡  ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩  
བར་སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོའ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ་
རྒྱྱུའ་ིཐག་ཆོད་བྱུང་འདགུ
 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
ན།ི མད་ོཁམས་རེ་ཁ་ེབང་སོང་རངོ་ཁངོས་
སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་སྐསེ། ལོ་ན་བདནུ་
ནས་སླབོ་ཆྱུང་སླབོ་གྲྭར་བསྐདོ། རང་ལོ་ ༡༣ 
སྐབས་རྣ་རི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་ད་ུ

ཆོས་སྒརོ་ཞུགས་ཏ་ེསྔནོ་འག་ོབསགས་སྦང་
གི་མཚོན་པའ་ིཆོ་ག་ཕག་ལེན་སོགས་ལ་སྦང་
བརྩནོ་གནང། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསེར་
ཞལ་མཇལ་བའ་ིསལྐ་བཟང་ཐབོ། ད་ེནས་
སྐབས་ར་ེགུབ་དབང་པད་ནརོ་རིན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐུགས་རའེི་འགོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཆོས་
སྡ་ེཆེན་པ ོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་གླིང་དུ་
ཞུགས་རསེ་རང་ལོ་ ༢༡ ནས་བཤད་གྲྭ་ས་ྔ
འགྱུར་མཐ་ོསླབོ་མད་ོསགྔས་རིག་པའ་ིའབྱུང་
གནས་གླངི་ད་ུམད་ོགངོ་འགོ་དང་། རྒྱྱུད་སྡ་ེ
གངོ་འགོ ཆོས་འབྱུང་། རྒྱལ་རབས། རིག་
གནས་དང་བཅས་པ་ལ་སྦང་བརྩོན་གང་
ལེགས་གནང་འབས་སྐབས་ར་ེགུབ་དབང་
པདྨ་ནརོ་བུ་རིན་པ་ོཆེའི་མདནུ་ནས་མཐའ་
བལ་སྨྲ་བའ་ིདབང་ཕྱུག་ Higher Second-

ary Degree དང་། ཕར་ཕིན་རབ་འབམས་
པའ་ི Bachelor Degree ལག་འཁརེ་བཀའ་
དནི་བསྩལ། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མདནུ་ནས་ངསེ་གསང་ལེགས་
བཤད་མཛོད་འཆང་ Master of Buddhist 

Philosophy གི་ལག་འཁརེ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིསལྐ་
བཟང་ཐབོ། བཤད་གྲྭར་སྐརོ་དཔནོ་དང་། 
སླབོ་དཔནོ་གི་མཚན་གནས་རིམ་པ་གནང་
ཐབོ་ཀིས་དགེ་རྒན་གི་སི་ཞུ་གང་འཚམས་
བསུྒབས། སླབོ་མཐར་ཕིན་པའ་ིསབྐས་དརེ་
སྐབས་ར་ེགུབ་དབང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
བཀའ་དགངོས་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་
བཟུང་རྣམ་གལོ་གླིང་གི་ཚོགས་ཆེན་དགེ་
བསྐསོ་ལོ་གསུམ་གནང་རིང་དགོན་པར་
ཞབས་འདགེས་གང་ནསུ་ཞུས། དའེ་ིསབྐས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༤ པའ་ིརྙངི་
མའི་སིྤ་འཐུས་སུ་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་དང་
ལས་ཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ ༢༠༡༡ ལོར་སྐབས་
རེ་ཀརྨ་སྐུ་ཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་ནས་རགས་
བབ་འསོ་གཟིགས་ཀིས་མཁན་པརོ་མངའ་
གསོལ་དང་ཕག་འཁརེ་མད་ོརྒྱྱུ ད་ངསེ་དནོ་
བསན་པའི་སང་བདེ་ཆེན་པ་ོཞེས་པ་གསོལ་

བསྩལ་གནང་ Doctorate in Buddhist 

Philosophy ད་ེརསེ་སརླ་ཡང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ པའ་ིཁངོས་རྙངི་མའ་ི
སིྤ་འཐུས་སུ་འསོ་འདམེས་བྱུང་བ་དང་། ད་ེ
བཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཏུ་འསོ་འདམེས་ཀིས་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་གི་ལས་ཁུར་ཞུས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་སབྐས་ ༡༦ 
པའི་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོར་འསོ་འདམེས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ནས་
ལོ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀ་ས།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༣༠ བར་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོའ་ི
ཐུགས་འགན་བཞསེ་རྒྱྱུ །
 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ན།ི ཆྱུང་དསུ་ཀ་
སྦུག་དང་སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་ཏུ་གཞི་རིམ་
སླབོ་གྲྭ་འགམིས། ད་ེནས་ཝ་ཱཎཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
ཨཱ་ཅཱརྱ་ལོ་རིམ་གཉསི་པ་ཐནོ། མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
སླབོ་ Pema Jungney སྦངོ་བདེ་སབྐས་ས་
སྐའ་ིསླབོ་གཉརེ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་ཐངེས་
གཉསི་དང་། དངུལ་གཉརེ། རྒན་བདག ས་
གནས་འསོ་བསྡུའི་ཚོགས་མི་བཅས་གནང་
བ་མ་ཟད། ཞར་ཞརོ་ད་ུདཔལ་ས་སྐའ་ིསླབོ་
གཉརེ་ཀི་ཆེད་དབུ་མ་འཇུག་པའི་འགལེ་པ་
དང་སྤདོ་འཇུག་ལ་སོགས་པར་སུྐྲན་སྐབས་
ཞུ་དག་གི་གཙོ་འགན་གནང་། ཝ་ཱཎཱ་མཐ་ོ
སླབོ་ཐོན་འཕྲལ་དཔལ་ས་སྐ་ཆོས་སྒར་གི་
དགེ་རྒན་ལོ་གསུམ་མ་ཟིན་ཙམ་གནང་བའི་
རསེ་ཝཱ་ཎཱར་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་ཐངེས་དང་
པའོ་ིནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང། ད་ེརསེ་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འབལེ་སྦརི་
གསར་འབོར་སླབོ་གྲྭར་དགེ་རྒན་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་གིས་ལོ་གཉསི་མ་ཟིན་ཙམ་དགེ་རྒན་
གནང། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་སབྐས་ ༡༠ 
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སུ་ས་སྐའི་ཁངོས་
ནས་བདམས་ཐནོ་བྱུང་། སབྐས་བཅྱུ་པའ་ི
སིྤ་འཐུས་འཁྱུར་རེས་བར་བརྒལ་གི་དསུ་

ཡུན་ལོ་གཅིག་རིང་སླར་ཡང་ས་སྐ་ཆོས་
སརྒ་ད་ུདག་ེརྒན་གནང། ད་ེནས་སབྐས་ 
༡༡།༡༢།༡༣།༡༤ བཅས་སུ་ས་སྐའ་ིཁངོས་
ནས་སིྤ་འཐུས་སུ་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་དང་། 
ད་ེརསེ་སབྐས་ ༡༥ པར་དབུས་གཙང་
ཁངོས་ནས་བདམས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད། སབྐས་ 
༡༣ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བྱུང་། ཐགོ་
མར་གསོ་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་འག་ོ
འཛུགས་ཞུས་སྐབས་འགན་གཙོ་ལོ་ཤས་
གནང་བ་དང་། འབུག་ཏུ་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་
ཁངོས་སུ་བཅར་བ་དང་། ཕི་རྒྱལ་པརོ་ཅྱུ་
གལྷ་ད་ུཆབ་སདི་གུ་ཡངས་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་། ཅགེ་
རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྦལེ་ཇ་ེཡེམ་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོས་སུ་ཐངེས་གཉསི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཐངེས་གཅིག་དང་
གཞན་གཅིག་བཅས་ཐེངས་གཉིས་དང་། 
གཞན་ཡང་ཨི་ཊ་ལི། ཨི་ཌན་སགྦ ཧ་ོལེན།ྚ 
ཨིང་ལེན་ྚབཅས་སུ་ཕབེས། ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆྱུང་། དམིགས་བཀར་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྱུང་། ལས་བདེ་
གཟངེས་རགས་ཚོགས་ཆྱུང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ལོར་བདོ་ནང་གི་ས་བི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་
སབྐས་བཀའ་སིྤ་གཉསི་ལས་གུབ་པའི་དབུས་
ཀི་ཛ་དག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
མི། མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའ་ིཚོགས་ཆྱུང་། 
མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་གི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཕགོས་
སིྒག་བདེ་པའོི་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ། 
ད་ེབཞིན་བཅའ་ཁམིས་བསྐར་བཅསོ་ཐངེས་ 
༢༥ སབྐས་བསྐར་བཅསོ་ཟནི་བསི་ཚོགས་
ཆྱུང་། བཅའ་ཁམིས་བསྐར་བཅསོ་ ༢༥ 
པའི་རསེ་འབལེ་ཁིམས་སིྒག་བསྐར་བཅོས་
ཟནི་བསི་ཚོགས་ཆྱུང་། བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སངས་དང་བསནུ་ནས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་བ་བདནེ་པའི་
མེ་ལྕའེི་སྐརོ་བསྐོད་ལས་འགུལ་གི་ཚོགས་
ཆྱུང་། སིྤ་ལནྷ་ཚོགས་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་

གསར་རྒྱག་གི་ཚོགས་ཆྱུང་། བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་
ཆྱུང་ལ་སོགས་ད་བར་ཉུང་མཐར་ཚོགས་
ཆྱུང་ཁག་ ༣༠ ལགྷ་ལ་བསྐ་ོགཞག་བྱུང་བ་
དང་། ཚོགས་ཆྱུང་ཁ་ཤས་ལ་ཚོགས་དུང་
ལས་མང་ཆེ་བར་ཚོགས་གཙོར་སིྤ་མོས་བསྐ་ོ
གཞག་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཟབ་སྦངོ་མང་དག་
ལ་གསུང་བཤད་དང་། ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་
གཞིར་བཟུང་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་
པ་བར་གི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ ་དབེ་
ཆེད་སླབོ་ཚན་གང་འཚམས་ཤིག་ཟིན་བསི་
དང་། ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་ལས་བདེ་

གསར་བསྡའུ་ིད་ིཤོག་ཐངེས་མང་བཟསོ་མངོ་
ཡོད། འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་དང་གཞུང་ཞབས་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གཉསི་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་འབ་ི
རྩམོ་གནང་བ་དང་། རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་
ལོ་རྒྱྱུས་ལ་ཞུ་དག་གནང་མངོ་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ི
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོར་འསོ་འདམེས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོའ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་པའ་ིདསུ་དན་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ 
ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁང་དུ་བ ོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ ༥༧ འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོདང་བསནུ་རྒྱ་ལུ་
རུ་ཁག་དང་རྔནོ་པ་རུ་ཁག་གཉིས་དབར་
རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་འགན་བསྡརུ་གནང་ས་ེརྔནོ་
པ་རུ་ཁག་ལ་ཐངེས་འདའིི་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་
ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་
དབར་སིྐད་ཀི་བརདོ་གཞི་ད་ེཆིག་སིྒལ་ཡིན་
ཞསེ་གསུངས་པ་རེད། གཞས་ས་ཟརེ་བ་ད་ེ
འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ནང་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་

པ་སནོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རིག་
གཞུང་། མི་རིགས། རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀི་

ས་མཚམས་མེད་པར་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་
པ་འདནོ་མཁན་ད་ེགཞས་ས་ཆགས་ཡོད། 
བཤད་སལོ་ཞིག་ལ། ལ་ྷཡུལ་དང་འཛམ་
གླིང་བར་ལ་ཡོད་པ་འདི་གཞས་ས་རེད། 

ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། ད་བར་ད་ུབདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་

ལས་བདེ་ཚང་མས་སལོ་རྒྱྱུན་གི་རིག་གཞུང་
བཟང་པ་ོད་ེཉར་ཚགས་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་གི་
བས་རསེ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་གཏིང་གནག་

ཤོས་ན།ི རིག་གཞུང་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
བདོ་པ་དང་རྒྱ་མི་ཞེས་མི་རིགས་ཀི་དབ་ེབ་
ཕ་ེམ་ཐུབ་པར་ཆགས་ཀི་རེད། ཕལ་ཆེར་ལོ་ 
༡༠།༡༥ སྔནོ་ལ་སེམས་འཚབ་བདེ་ས་ཤིག་
ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིད་བྱུས་འགོ་བདོ་
ཀི་གཞས་པ་གཞས་མ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ནང་ཁིད་
ནས་སླབོ་གསོ་སྦངོ་བརྡར་སྤད་ད་ེགཞས་ས་
འཁབ་སངས་དང་། འཁབ་ཆས། གཞས་ཀི་
གདངས་ཚྱུན་ཆད་རྒྱ་མི་རིགས་ནང་བཞིན་
བདེ་བཅྱུག་ཡོད། དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་ན་ི
བདོ་རིགས་རྣམས་མཐར་བདོ་ད་ུབདོ་གཞས་
དང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་བེད་
སྐབས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་པ་དང་། གནད་ཡོད་མི་ས་སོགས་
སུ་ཕབེས་ཀང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཟརེ་དསུ་

རྒྱ་མིའི་རིག་གཞུང་ལྟར་མཐོང་བའི་བག་
ཆགས་འཇགོ་ཐུབ་ཆེད་ཡིན། འནོ་ཀང་ཉ་ེ
བའི་ཆར་བདོ་ནང་གི་གཞས་པ་ཚོས་གཞས་
གཏངོ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བསདོ་
བསགྔས་དང་། དད་གུས། བརིྩ་བཀུར། 
བདོ་ཀི་ལ་རྒྱ། མི་རིགས་ཀི་ཞནེ་ཁགོ་དགསོ་
པ། ཆོས་ལ་དད་པ་བདེ་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའི་བདོ་ནང་གཞས་
གཏངོ་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་
སྐནོ་གི་ཡོད། ད་ེབཞིན་ད་ེརིང་དབར་སིྐད་
ཀི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོཆིག་སིྒལ་བདམས་པ་
འད་ིན་ིདསུ་ཐགོ་ཆར་པ་ལ་ྟབུ་རེད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 5

དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་ཁམིས་འགལ་གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བར་ཁམིས་ཆད་བཏང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ལོ་
མཇུག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་འདི་ག་མེ་ས་ཆྱུ་
སི་ཊི་འཕུྲལ་རིག་བས་ིགནས་ཁང་  Mas-
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ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་སྐབས་དལོ་རྒྱལ་
རེས་འབང་པ་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་ནམ་
འདབ་པ་རྒྱགས་པ་ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས། ངག་
དབང་ནརོ་བུ་ཤར་པ་ཞུ་བ་མི་ས་རྒན་གས་
ཤིག་ལ་དཔུང་འཇུག་བས་པ་སོགས་བ་
ངན་བརྩམས་པར་བརནེ། ངག་དབང་ནརོ་

བུས་ཁོ་པ་ཁིམས་ཁང་ད་ུཁིམས་གཏུགས་
བས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
བ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་བྷ་ོསི་ཊོན་མངའ་

ཁོངས་ཀི ་ཁེམ ་སྦི ་ རི ་ ཇི ་རོངས་ཁིམས་
ཁང་ Cambridge Distric Court ཏུ་
མཐའ་མའི ་ཐག་གཅོད་ཆེད་སྔ་དའོི ་ཆྱུ ་
ཚོད་ ༩ ཐགོ་ཞུ་སྦརོ་བ་དང་རྩདོ་ལན་པ་
གཉསི་ཀ་ཁམིས་བཀུག་གནང་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་རྩདོ་ལན་པ་བླ་ོ
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ནམ་འདབ་པ་རྒྱགས་
པ་ཁོ་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་དང་བདོ་པའི་སྐད་
སྒྱུ ར་བཅས་གསུམ་ནས་མནའ་སྐེལ་དམ་
འབུལ་རསེ་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་
རྩོད་པས་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་གི་བ་སྤདོ་
ཇི་སྤལེ་ཆ་ཚང་ཁིམས་དཔནོ་ཆེན་མོར་སནྙ་
སེང་ཞུས་རསེ་དལོ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་རྩོད་
པས་གནད་དནོ་དའེི་སྐརོ་བླ་ོརྒྱལ་དང་གསོ་
བསྡུར་བ་དགོས་པས་དསུ་ཚོད་ཕྲན་བུ་ནར་
འགངས་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་སབས། 
ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༤༥ བར་ཁ་ོཔ་ཚོ་གསོ་
བསྡརུ་བྱུང་རསེ་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ མ་
ཟིན་ཙམ་ལ་ཁིམས་དཔནོ་ཆེན་མོ་མཆོག་
གི་མདནུ་ད་ུསདྐ་སྒྱུར་བརྒྱྱུད་ནག་ཉསེ་ངསོ་
ལེན་བས་འདགུ སབྐས་དརེ་ཁམིས་དཔནོ་
མཆོག་ནས་ད་རེས་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་
གིས་ནག་ཉསེ་ངསོ་ལེན་བས་པ་དསེ་ད་ལྟ་

ཁོ་པར་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཆགས་མེད་པས་
མ་འངོས་པར་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཆགས་རྒྱྱུར་
འགོག་རྐྱེན་བཟ་ོསིད་པ་ད་ེཤེས་མིན་འད་ི
སབྐས། འདབ་པ་རྒྱགས་པས་ཤེས་ཀི་ཡོད་
ཚྱུལ་ལན་འདབེས་བས་འདགུ ཡང་ཁམིས་
དཔནོ་ནས་ནག་ཉསེ་ངོས་ལེན་བས་ན་ཁོ་
པར་ཉནེ་རགོ་པས་ཚོད་ལྟའི་དསུ་ཡུན་ལོ་
གཅིག་འཇགོ་རྒྱྱུ ་དང་ལོ་དའེི་རིང་ནག་ཉསེ་
ཆེ་ཆྱུང་ལ་མ་ལྟསོ་པར་དཔརེ་ན། ལག་
འཁརེ་མེད་པར་སམུ་འཁརོ་གཏང་བ་དང་། 
རྒྱ་ལམ་གི་གླགོ་དམར་པ་ོའབར་བཞིན་ད་ུ
སམུ་འཁརོ་གཏང་བ། ཆང་རག་དང་ཉལ་
ཐག་སོགས་བདེ་སྤདོ་འགོ་སམུ་འཁརོ་གཏང་
བ། གཞན་ལ་སམུ་འཁརོ་གིས་རྒྱག་རྡངུ་
བདེ་པ་དང་། གཞན་ཡང་སང་ལམ་མམ་
སྡདོ་ཁིམ་སོགས་གང་སར་འཁུག་པ་བརྒྱབ་
པ་སོགས་ཀི་ཁིམས་འགལ་རིགས་བས་ཚེ་
འཛིན་བཟུང་གི་ནག་ཉསེ་ལ་གཞིགས་པའི་
བཙོན་བཅྱུག་ལོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀའམ། 
ཨ་རི་ནས་ཕིར་འབུད་བདེ་པ། ཨ་རིའ་ིམི་
སེར་ཆགས་རྒྱྱུ ་མེད་པ་སོགས་ཡོང་སིད་པ་
ཤེས་སམ་ཞེས་འད་ིསྐབས་ཁོ་པས་ཤེས་ཀི་
ཡོད་ཅསེ་ལན་འདབེས་བས་འདགུ གཞན་

ཡང་སྐབས་དརེ་ཁིམས་དཔནོ་མཆོག་གིས་
འདབ་པ་རྒྱགས་པ་ཁོ་པ་ནམ་ཡང་ངག་
དབང་ནརོ་བུ་ཤར་པའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུའག་ོ
བ་དང་ཁངོ་ལ་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་དང་། ང་ོ
དབེ་སོགས་བརྒྱྱུ ད་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བདེ་
པའམ། ཡང་ན་གང་ཟག་གཞན་ལ་བརྒྱྱུད་
སྐལུ་བས་ནས་འབལེ་བ་སོགས་བདེ་མི་ཆོག་
པའ་ིབཀའ་གནང་འདགུ མཐའ་དནོ་ཁམིས་
དཔནོ་མཆོག་ནས་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་
ནམ་འདབ་པ་རྒྱགས་པ་ཁོ་པར་ད་རས་
ཐངེས་གཅིག་ལ་ས་གནས་ཁིམས་རྩདོ་པར་
ཨ་སྒརོ་ ༩༠ ཐམ་པ་དང་། ས་གནས་སདི་
གཞུང་ལ་ཟླ་རེར་ཨ་སྒརོ་ ༥༠ ཐམ་པ་ལོ་
གཅིག་རིང་འབུལ་དགོས་པའི་ཁིམས་ཐག་
བཅད། གལ་ཏ་ེའབུལ་ཆད་བྱུང་ན་ལམ་
སེང་འཛིན་བཟུང་གིས་ས་གནས་བྷ་ོསི་ཊོན་
ཁིམས་ཁང་ད་ུཁིམས་བཅད་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་
ཉནེ་བརྡ་ཡང་བཏང་འདགུ ད་ེརསེ་ཁམིས་
དཔནོ་ཆེན་མོ་མཆོག་ནས་ཡིག་ཆའི་ཐགོ་བླ་ོ
བཟང་རྒྱལ་མཚན་གི་མིང་རགས་ལེན་རསེ་
ཁམིས་གཏུགས་གི་ལས་རིམ་རགོས། ད་ེ
ནས་སདི་གཞུང་ཁམིས་རྩདོ་པས་ངག་དབང་
ནརོ་བུ་ཤར་པའ་ིལག་པ་བཟུང་ནས། ད་

ནས་བཟུང་ཁདེ་རང་ནམ་ཡང་ཁིམས་ཁང་
འདརི་ཡོང་དགསོ་ཀི་མ་རེད། ཁདེ་རང་གི་
ཁམིས་གཏུགས་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཡག་པ་ོབྱུང་
སོང་བས་བཀྲིས་བད་ེལེགས་ཡོད་བཅས་
འཚམས་འད་ིགནང་ཡོད། ཁམིས་ཁང་
གི་ཕི་རོལ་ད་ུབྷ་ོསི་ཊོན་བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་
དམངས་ཁདོ་ཁ་བརྡའ་ིརྒྱྱུན་ལས་རྣམས་སྒགུ་
ཡོད་སྐབས་དརེ་ངག་དབང་ནརོ་བུ་ཤར་
པའི་ཁིམས་རྩདོ་པའི་སྐུ་ཚབ་ལམྕ་སྐུ་ས་རནྱ་

སུརེཤ་ (Saranya Suresh) ལགས་ལ་
གདོ་གཞི་འདི་སྐརོ་བཅར་འད་ིདང་ཞུ་སྦརོ་
བ་ངག་དབང་ནརོ་བུ་ལའང་བཅར་འདི་
གནང་བ་བཅས།།

བདོ་མིའ་ིན་གཞནོ་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པས་གོ་
སིྒག་འགོ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཚེས་ 
༣༡ བར་ཉནི་གངས་དུག་རིང་བདོ་མིའ་ིན་
གཞོན་རྣམས་ལ་འགོ་ཁིད་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༩།༣༠ ཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཤེས་
རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་ངག་དབང་
རབ་རྒྱས་ལགས་ཀིས་གཙོས་ཤེས་རིག་
མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
ཟུང་དུང་སྒལོ་དཀར་དབང་མོ་ལགས་དང་། 
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཧ་ེདར་བྷ་ཏི་རུ་ར ེནེ་གཞི་
བས་པའ་ིགུ་ར་ུཤེས་རིག་སྒརེ་ཚོགས་ Ru 

Education Pvt. Ltd ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་
ནས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པའི་ཟབ་ཁིད་པ་སྐུ་
ཞབས་ར་མེཤ་པར་ཏཱ་ན ི Ramesh Partani 

ལགས་ཀིས་གཙོས་པའི་ལྕམ་སྐུ་མར་གྷ་རི་

ཌ Margarita ལམྕ་སྐ་ུཨེ་སི་མཱ་ཧཱ་ལཀཤི་
མི་ S.Mahalakshmi ལགས། ཤེས་རིག་
མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པའི་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ། ད་ེབཞིན་ཟབ་སྦངོ་ནང་བཅར་

བའ་ིརྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཁག་ ༡༣ ནས་བདོ་
རིགས་སླབོ་ཕུྲག་དང་བདོ་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཁག་
གཅིག་བཅས་ཁནོ་སླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༥༢ 
འད་ུའཛོམས་བྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་དུང་ཆེས་སང་

གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་མཚམས། ཟབ་
སྦངོ་བ་ཚོས་རང་ཉདི་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེ
རེས་ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་

སྦོངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་། ཟབ་སྦངོ་ནང་
ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་ཇི་ཡོད། ཉནི་
དུག་གི་ཟབ་སྦོང་རིང་གསུང་བཤད་ལས་
རིམ་བཀདོ་སིྒག་ཇི་ལརྟ་གནང་བ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་སྐུ་་མགནོ་གཙོ་བསོ་

གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ང་ཚོ་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་འགོ་ཁིད་ནས་ཟབ་སྦོང་
གོ་སིྒག་གནང་བ་བཞིན་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་
ཁུར་ཆེན་པསོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
རྣམ་པ་ཚོས་ཉནི་དུག་རིང་གི་འགོ་ཁིད་ཟབ་
སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་ཕགོས་
མཚྱུངས་ད་ོསང་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སིྤར་འག་ོཁདི་ཅསེ་ཐ་
སྙད་ད་ེཐོས་མ་ཉིད་ནས་ཚོགས་པ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་གི་འགོ་ཁིད་མཁན་ཞིག་རེད་བསམས་
པའི ་ཚོར་སང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ནའང་། 
འགོ་ཁིད་ཅེས་བརདོ་སབྐས་སོ་སོ་ཉནི་རེའི་
མི་ཚེའི་ནང་ས་ེཁིད་ནས་བ་བ་བས་པ་དརེ་
འག་ོཁདི་ཅསེ་བརདོ་ཆོག་པ་ཡིན། མི་མང་
པ་ོཞིག་གིས་འགོ་ཁིད་ལ་ཡོན་ཏན་ག་རེ་
དགོས་རེད་ཅེས་རོད་སྐབས་མི་ཚང་མས་
ཡིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་ཐུབ་ས་ཞིག་དང་། ཚང་
མས་ཆ་འཇགོ་བདེ་ཡུལ་ཞིག་བ་རྒྱྱུ འི་ཐགོ་

ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ང་རང་ཚོ་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ཡིད་
ཆེས་ཡོང་བར་ལས་རྒྱྱུ ་འབས་བརིྩ་དགསོ་པ་
རེད། དརེ་བརནེ་འག་ོཁདི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བ་ོ
གཅིག་ད་ེདང་ཚྱུགས་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བདེ་
དགསོ་པ་རེད། ད་ེབཞིན་དསུ་དང་རྣམ་པ་
ཀུན་ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ང་རང་ཚོར་ཡ་
རབས་བཟང་སྤདོ་བདེ་དགསོ་རེད། ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་བཞིན་ཡ་རབས་སྤདོ་
བཟང་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡ་
རབས་སྤདོ་བཟང་བས་ནས་སོ་སོའི་མི་ཚེ་
སིྐད་པ་ོཡོང་ངསེ་རེད། དརེ་བརནེ་ཚང་མ་
མཐ་ོསླབོ་ནང་སླབོ་སྦངོ་བས་ནས་ཤེས་ཡོན་
ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས། ཚང་མས་
བཟང་སྤདོ་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ཡོང་བ་དང་། 
ད་ེལྟར་ཡོང་བར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེནང་
པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེལས་
རིམ་མཇུག་སིྒལ། །

སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་ད་ུགཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ཁག་གཅིག་ལ་བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་ཁདི་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པས་ག་ོསིྒག་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་དག་ེརྣམས་ལ་བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་ཁདི་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་གནང་དང་
གནང་མུས་བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༩ བར་ཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ཁག་གཅིག་ལ་བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་ཁདི་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ནང་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་ནས་དག་ེརྒན་བཅྱུ་གཅིག་དང་། ཅནོ་ཏཱ་རཱ་བདོ་ཁིམ་ནས་དག་ེརྒན་བརྒྱད་བཅས་ཁནོ་དག་ེརྒན་བཅྱུ་དགུས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ས་ེཟབ་ཁདི་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦངོ་གི་དགསོ་དམིགས་
གཙོ་བ་ོན།ི བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་ཁདི་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་གང་འད་ཡིན་མིན་སྐརོ་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ཚོར་རྒྱྱུས་མངའ་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། ཀླགོ་རྩལ་ཁདི་ཐབས་གངོ་སྤལེ་གིས་ལམ་ནས་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་
ཀླགོ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་ལནྷ་དམིགས་བསལ་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཚོར་ཀླགོ་རྩལ་དང་ཀླགོ་རྩལ་གི་གམོས་གཤིས་རྒྱྱུད་ལ་འཇགས་ཐབས་བདེ་རྒྱྱུའ་ིལས་འཆར་ཞིག་ཡིན་འདགུ ད་བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦངོ་
ཐངེས་ ༡༨ གནང་བའ་ིཁདོ་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་གངས་ ༢༩༩ ལ་ཟབ་སྦངོ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བའ་ིདག་ེརྒན་རྣམས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་ད་ེཉདི་དག་ེརྒན་གི་སླབོ་ཁདི་གནང་ཐབས་དང་། ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་
སྐརོ་གི་དགངོས་འཆར་གསུང་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ནང་ཟབ་ཁདི་གནང་མཁན་ལྡ་ིལི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལམྕ་སྐ་ུལ་ཏ་ིཀ་གུཔཱ་ Dr. Latika Gupta ལགས་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཟབ་སྦངོ་འད་ིབཞིན་
ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་བརྒྱྱུད་ཨ་རི་ USAID རོགས་ཚོགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །

བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་ནམ། 
འདབ་པ་རྒྱགས་པ།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡6

བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབཀའ་བླནོ་འསོ་དམིགས་བདནུ་ལ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་མང་མོས་ཐགོ་ 
འསོ་འདམེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ 
ཉིན་སྐབས་བཅྱུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་དང་པའོི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བཅའ་ཁིམས་དནོ་
ཚན་ ༢༢ པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ། རང་
གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསྐ་ོགཞག་
ཞུ་རྒྱྱུ འི་བཀའ་བླནོ་འོས་དམིགས་རྣམས་
ན།ི བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་བཞི་པའ་ིཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་ཟུར་པ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
མཆོག་དང་། བཀའ་དུང་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་ལགས། ནང་སདི་དུང་ཆེ་
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
ལགས། བད་ེསུང་དུང་ཆེ་བ་ླབང་འཕགས་
པ་ཚེ་རིང་ལགས། སིྤ་ཟུར་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
ལགས། སིྤ་ཟུར་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག་
ལགས། སིྤ་འཐུས་ཤར་གླངི་ཟླ་སྒནོ་ལགས་
བཅས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡུས་རེ་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་སྒགོས་སྦང་གནང་
རསེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་མང་
མོས་ཐགོ་འསོ་འདམེས་གནང་ཡོད།
 ད་ེབཞིན་གངོ་ཚེས་ཉནི་བདམས་
ཐོན ་བཀའ་བླ ོན ་རྣམ་པའི ་ལས་ཁུངས་
གཏན་འབབེས་བྱུང་ས།ེ བཅའ་ཁམིས་དནོ་
ཚན་ ༢༩ ནང་གསེས་ ༢ པའ་ིདགངོས་

དནོ། བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་
མཆོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ་
དང་། བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ། བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་མཆོག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
བཀའ་བླནོ། བཀའ་བླནོ་བ་ླབང་འཕགས་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
བཀའ་བླནོ། བཀའ་བླནོ་ཤར་གླངི་ཟླ་སྒནོ་
མཆོག་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ། 
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ ་
བཅས་ཀི་མཛད་ཁུར་བཞསེ་རྒྱྱུ ་དང་། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ་སིད་སྐོང་
མཆོག་ནས་གཅིག་ལྕགོས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། 
འདམེས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ཨ་རིར་ཐངོས་མཆན་དསུ་འགངས་
ཞུ་རྒྱྱུ ར་ཕ ེབས་ཡོད་པས་རིང་མིན་ཕིར་
ཕབེས་ཀིས་དམ་འབུལ་ཞུས་མཚམས་ལས་
འགན་བཀདོ་སིྒག་གནང་རྒྱྱུ །
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་འཁུངས་ཤིང་། ནང་པའ་ི
གཞུང་ཆེན་སླབོ་གཉརེ་དང་། ཨིན་ཇིའ་ིསདྐ་
ཡིག་ཐགོ་ M.A ཐནོ་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ 
ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་ཏ་ེརིམ་བཞིན་ཆོས་

རིག་དུང་ཆེ་དང་། ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ། ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་བཅས་གནང་
མཐར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བཀའ་དུང་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་གིས་ད་བར་ལས་འཁུར་གནང་
མུས་ཡིན།
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་འཁུངས་
ཤིང་། སླབོ་གཉརེ་ཐནོ་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ 
ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་ཏ་ེཪིམ་བཞིན་ཐགེ་
པ་རིམ་འཛེགས་ཀིས་ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་
དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གིས། ས་ེལེན་འབལེ་
མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ། མ་སུ་རི་བདོ་
ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེི་དུང་ཆེ་བཅས་གནང་བ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའི་ལས་འཁུར་གནང་མུས་
ཡིན།
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ 
ལོར་འཁུངས་ཤིང་། ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ B.A དང་ དག་ེརྒན་འསོ་
སྦངོ་ B.Ed ཐནོ་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་
ལོ་བཞིའ་ིརིང་དག་ེརྒན་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ 
ནས་སྐབས་གཉིས་རིང་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུ
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ནརོ་ཝ་ེབདོ་ཀི་

རུླང་འཕྲནི་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་འགན་
འཛིན། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
སབྐས་ ༡༣ དང་ ༡༤། ༡༥ བཅས་ཀི་སིྤ་
འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་གནང་ཡོད།
དངསོ་གུབ་ཚེ་ཪིང་མཆོག་ན།ི ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༣ ལོར་འཁུངས་ཤིང་། མཐ་ོསླབོ་
ཐནོ་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་སབྐས་ ༧ 
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
བདམས་ཐནོ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་
གཞུང་ཞབས་ཞུས་ཏ་ེརིམ་བཞིན་ཟླསོ་གར་
འགན་འཛིན་དང་། ཤེས་རིག་དུང་ཆེ། ནང་
སདི་དུང་ཆེ་བཅས་གནང་། ཨ་རིར་ནང་
མི་ཟླ་བསིྒལ་ཆེད་ལོ་ཤས་བསྐདོ་རསེ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ནས་སརླ་ཡང་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
གནང་མུས་ཐགོ་ཕི་ལོ་༢༠༡༤ ལོར་སབྐས་ 
༡༤ པའ་ིབཀའ་ཤག་ཏུ་འསོ་ཐནོ་གིས་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གི་མཛད་འགན་བཞསེ་ཡོད།
བ་ླབང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་འཁུངས་ཤིང་། ནབུ་བང་
མི་རིགས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་སླབོ་མཐར་
སོན་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་བཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་
གཞུང་ཞབས་ཞུས་ཏ་ེརིམ་བཞིན་ཐེག་པ་
རིམ་འཛེགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་
བད་ེསུང་འཛིན་སྐངོ་དུང་ཆེའི་ལས་འཁུར་

གནང་མུས་ཡིན།
ཤར་གླིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་མཆོག་ནི། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་འཁུངས་ཤིང་། གསར་
འགྱུར་རིག་པའ་ིཐགོ་ M.A ཐནོ་རསེ་སརླ་
ཡང་ཨིན་ཡུལ་ནས་ M.A ཐནོ་པ་དང་། 
ད ་ ལྟ ་ འ བུམ ་རམས ་པའི ་ སླ ོབ ་ གཉ ེར ་
བདེ་མུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ 
༢༠༡༢ བར་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་དབུས་སིྤ་ཁབ་རྒྱྱུ ན་ལས་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་
གཙོ་སྦེལ་པ ོའི ་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་པ། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ 
༡༥ དང་ ༡༦ པའ་ིསིྤ་འཐུས་སུ་བདམས་
ཐནོ་གིས་སིྤ་འཐུས་ལས་འཁུར་གནང་མུས་
ཡིན།
ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ན།ི ཕི་ལོ་ 
༡༩༧༡ ལོར་འཁུངས་ཤིང་། ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ B.A ཐནོ་རསེ་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༡ བར་བདོ་ཀི་གཞནོ་
ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་རྒྱྱུ ན་ལས་དང་། 
༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༦ བར་འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་འགན་འཛིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ནས་ ༢༠༡༥ བར་བདོ་ཀི་གསོ་ཚོགས་
དང་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་
པ་གནང་བ་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ ༡༤ དང་ ༡༥ པའ་ིསིྤ་
འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་གནང་ཡོད།།

སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ 
ནས་ ༣ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་གངས་ཅན་
སིྐད་གཤོངས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུསབྐས་
བཅྱུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོ
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་
དང་བཅས་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཟུར་
ཉན་པ། གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་
པ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་

འཕལེ་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་ལ་བསླབེས་ནས་ལོ་དུག་བཅྱུ་ཟིན་ལ་ཉ་ེ
ཡོད་པ་དང་། མི་གཅིག་གི་མི་ཚེ་ལ་བལསྟ་
ན་མི་ཚེ་ཕདེ་ཀ་ལགྷ་ཕིན་ཚར་བ་རེད། གསོ་
ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ད་ེགང་ཙམ་རྙིང་པ་
ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་གཙོ་བ་ོཁམིས་
བཟོ་རྒྱྱུ འི་ལས་འགན་དང་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྔནོ་རིྩས་གཏན་འབབེས་བདེ་རྒྱྱུ ། སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ཐགོ་སངས་འཛིན་བ་
ར་བདེ་རྒྱྱུ ། མང་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གནས་
སངས། ཉམ་ཐག་གི་གནས་སངས་སོགས་
གནས་སངས་གང་དང་གང་ཡིན་ནའང་ང་
ཚོས་སིྒག་འཛུགས་དང་མི་མང་དབར་ཟམ་
པ་ལ་ྟབུའི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། ང་ཚོས་ལས་འགན་ད་ེསུྒབ་སབྐས་
བདོ་པའི་ཁ་དཔརེ་མི་སུམ་ཅྱུ་ལ་བསམ་བླ་ོ
སུམ་ཅྱུ་དང་། །མཛོ་སུམ་ཅྱུ་ལ་རྲྭ་ཅ་ོདུག་
ཅྱུ་ཟརེ་བ་བཞིན། །བསམ་ཚྱུལ་མ་མཐུན་
པ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཆོས་ཉདི་རེད། འནོ་ཀང་བསམ་

ཚྱུལ་མ་མཐུན་པ་བྱུང་བ་ཙམ་གི་ང་ཚོས་
གཅིག་གི་གཅིག་ལ་མ་དགའ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་ནང་འཁུགས་ཐེབས་
དགསོ་པ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་ནསུ་པ་བསིྒལ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
མ་མཐུན་པ་རྣམས་ཀི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་དང་ག་ོ
བསྡརུ་སྦངས་བཤད་བས་ཏ།ེ མཐར་བདོ་
མི་ས་ཡ་དུག་གི་བད་ེདནོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་
པའི་ཐག་གཅོད་འག་ོཐུབ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིསིྤ་
འཐུས་ཀི་གུབ་ཆ་དའེི་ཡོང་ཁུངས་ཆོལ་ཁ་
ཆོས་ལུགས་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། འདརི་
བསླབེས་ཏ་ེདམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའ་ིཉནི་མོ་
ནས་བདོ་སིྤ་པའི་སིྤ་མི་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ལས་དནོ་གང་དང་གང་
གནང་ནའང་དའེི་ཀུན་སླངོ་གི་རྒྱ་ལས་མ་
འགལ་བའ་ིལས་དནོ་བརྩམས་ཐུབ་དགསོ་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་གཞིས་བསེ་
གཉསི་སུ་ཆགས་ཡོད། དནོ་གི་བདག་པ་ོད་ེ
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོ་ཆགས་ཡོད། བདོ་མི་

ས་ཡ་དུག་ནས་འབུམ་གཅིག་དང་ཁ་ིལ་ྔམན་
ཙམ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པ་དང་། བདོ་མི་
མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་གཞུང་གི་འགོ 
བཙན་བཟུང་དང་དག་གནནོ་གི་འགོ་གནས་
ཡོད། བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ལ་བལསྟ་ན་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མི་ 
༡༤༤ ཙམ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་སོ་སོའི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་། 
ཆོས་ལུགས། འག་ོབསྐདོ་སོགས་ཀི་ཐགོ་
རང་དབང་མེད་པར་བཀག་བསྡམོས་ཚད་
ལས་བརྒལ་བ་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད། བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའ་ི

གནས་སངས་ཐགོ་ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་བདེ་
དགསོ་པ་དང་། ཁངོ་རྣམ་པའ་ིཕག་ལས་ལ་
ང་ཚོས་ཞབས་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་དགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེ
གནད་འགག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་གཞུང་འབལེ་མ་
ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དན་གསོ་ཆོད་གསོ་
འཆར་དང་། གཞུང་འབལེ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐེའི ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རིམ་
བཞིན་སྒགོས་སྦང་གནང་རསེ་གཞུང་འབལེ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་གསོ་ཆོད་གསོ་
འཆར་ཐོག་བགོ་གླངེ་གནང་འགོ་ཚྱུགས་
ཡོད་པ་བཅས། །


