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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། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་
ཕ་ོབྲང་ནས་སནོ་འཁོར་དང་བཅས་ཕབེས་
འག་ོབརྒྱྱུད་ཇམ་མུ་དང་ད་ེནས་མཁའ་ལམ་
བརྒྱྱུད་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླའེི་བ་ཀུ་ལ་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་སབྐས། 
དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་འབྲི་
གུང་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ལ་དགྭས་
རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ LAHDC 

ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་
ལགས། སླ་ེམངའ་ཁུལ་གི་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་རིག་
འཛིན་འཇ་ོར་ལགས། ད་ེབཞིན་ལ་དགྭས་
ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི ་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་
ཁིད་ཁག་གཅིག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེརསེ་གནམ་
ཐང་ནས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབྲང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་སྐབས་དད་ལྡན་སེར་སྐ་སངོ་ཕྲག་
བརྒལ་བས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་མེ་ཏགོ་སོགས་མཆོད་རྫས་ཐགོས་
ཏ།ེ རང་ལུགས་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་

སྤས་ཏ་ེདགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་སྒ་ོནས་མཇལ་
ཕག་དང་སྦྲགས་ཕབེས་བསུ་ཞུས། ད་ེནས་
ཞི་བའི་ཚལ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུ༸ཞབས་

སོར་འཁོད་བསནུ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་། ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེབཞིན་ལ་སིྤ་
བཅས་ཀིས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདེགས་
འབུལ་ཞུས། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཐོག་མར་
འཚམས་འདི་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་ཁུལ་
དརེ་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པར་ཐུགས་ར་ེ

ཆེ་ཞུས་གནང་མཛད་རེས་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས། འག་ོབ་མིའ་ིརིན་ཐང་དང་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་

བསན་གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུའི་
སྐུ་ཚེའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོ
གསུམ་གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཉ་ེཆར་
ངསོ་རང་ཨ་མི་རི་ཀར་གངོ་ཁརེ་ཁག་མང་
པའོི་སིྤ་ཁབ་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཚོགས་འད་ུ
ཞིག་གི་སྐབས་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་
ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲལེ་བའི་ཐོག་ནས་
རིས་མེད་ཀི་བཟང་སྤདོ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་

རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ ཅསེ་བཤད་སབྐས་
ཁངོ་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་གིས་དརེ་ད་ོསང་ཧ་ཅང་
གནང་གི་འདགུ བླ་ོསྤབོས་སྐ་ེདགསོ་པ་ཞིག་
བྱུང་། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། 
ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིསླབོ་ཚན་འཆར་གཞི་
སིྒག་ནས་འདི་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་སླབོ་
ཚན་གཏན་འབབེས་ལེགས་གུབ་ཟིན་རྒྱྱུ འི་
ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གཏན་
འབབེས་ཟིན་རེས་སླབོ་ཚན་ད་ེདག་རིམ་
བཞིན་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སླབོ་ཁིད་བ་རྒྱྱུའི་
འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ལ་དགྭས་
ས་གནས་འགོ་ཁིད་ཚོས་ཀང་ལ་དྭགས་
ས་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དའུང་ལག་
བསར་བ་རྒྱྱུ འི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་མཛད། མཐར་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་ཐངེས་འདིར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་སླ་ེཁུལ་ད་ུབདནུ་ཕྲག་བཞི་ཙམ་རིང་
བཞུགས་ཞག་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགྭས་སུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

ལས་བདེ་གནས་སྤ་ོདང་བསྐ་ོགཞག

༄༅། །བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
བ་ལརྟ་ན། ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དུང་ཆེ་གྲྭ་བླ་བྲང་སང་ས་ཆོས་སྒོན་ལགས་དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེར་གནས་སྤསོ་དང་། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩ་ལས་གཞིའི་དུང་ཆེ་ཞིང་ཆེན་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེ
ལགས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏུ་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པའ་ིཟབ་སྦངོ་།

༄༅། །ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་སིྤ་
ཁབ་ཡིག་ཚང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ བཞུགས་སརྒ་
གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་ཀི་ལས་བདེ་གསོལ་ཐབ་
ཁང་གི་ཡང་སངེ་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་རྣམས་
ལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ནས་ 
༢༨ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་དབུས་
ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཨང་རིྩས་དང་ཚན་རིག་
སྡ་ེཚན་གི་སླབོ་དཔནོ་ཌོག་ཊར་ག་གན་གུཔྟ་(Dr.
Gagan Gupta) ལགས་ཀིས་སླབོ་དབེ་རྩམོ་
སིྒག་གནང་ཕགོས་དང་པར་སུྐན། བསབླ་གཞི་རྩ་
འཛིན་བཟ་ོའགོད་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ལ་ཟབ་སྦངོ་
གནང་བཞིན་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ར་ས་
མངའ་ཁུལ་གི་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཨང་རིྩས་
དང་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཨང་རིྩས་དང་
ཚན་རིག་ཁིད་ཐབས་སྐརོ་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།།

སདི་སྐངོ་མཆོགགཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ནས་ 
༣༠ བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའི་མི་
ས་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་ཆེད་གཞུང་
འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ 
ནས་ ༢༩ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་སཾ་
བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁབ་ཡིག་ཚང་
གིས་གོ་སིྒག་འགོ་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་
པའི་ཁབ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་
ཚོགས་འད་ུཞིག་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་
གླངི་ད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་། ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་
རིང་མཆོག སཾབྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་ཀརྨ་ཆྱུང་བདག་ལགས།  སཾ་བྷ་ོཊ་
བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁངོས་གཏན་ཉནི་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་། དག་ེཆེ་རྣམ་
པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་སང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེདང་གང་བླ་ོམ་འདནོ་གནང་གིས་ཚོགས་
འད་ུདབུ་འབདེ་གནང་ཡོད། ད་ེནས་སཾམ་
བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆྱུང་བདག་

ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་འཚམས་འདི་
དང་ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་གནང་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་
མཚན་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་བསནུ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ི
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞསེ་ད་ེས་ྔ
བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ པའ་ིསབྐས་ཞུས་པ་
ཡིན། ད་ལ་ྟབཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༥ ངསོ་
ནས་ད་ེག་རང་ཡིན། རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་
བརདོ་ན། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་རིམ་
པ་སྩལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་
གསན་ཡོད། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འག་ོ
དང་མ་འག་ོམཐུན་རྐནེ་དང་། ངསོ་འཛིན། 
ཕགོས་བཅས་མིན་པར་སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེརྒན་
གིས་འགན་འཁུར་དང་མ་འཁུར་ལ་རེད་
འདགུ ད་ེརིང་འདརི་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་
ཕབེས་ཡོད་སབས་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
བསམ་ཚྱུལ་བར་ེལེན་གནང་ས་ེསླབོ་གྲྭ་ཁག་
ལ་ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པ་ོརེད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་གིས་བདོ་སླབོ ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི་སླབོ་གྲྭ་རིྩས་ལེན་སངས་ཀི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་གསུང་དནོ། བདོ་
སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ད་ེབདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ལ་རིྩས་སྤད་ན་ལས་ཀའི་ཆ་
ནས་ལས་འབརོ་དང་ལས་རྙགོ འགན་ཁུར་
བཅས་ཧ་ཅང་ཆེ་ར་ུའག་ོགི་ཡོད། ཡང་སྙངི་
བསམ་བླ་ོག་རེ་བཏང་ནས་འད་ིལརྟ་བས་པ་
རེད་ཅསེ་ཞུས་ན། ཕུྲ་གུའ་ིཤེས་ཡོན་དང་

ལྟ་སྐོང་གཉིས་པ་ོད་ེང་ཚོས་འགན་འཁེར་
ན་ཡག་པ་ཡོང་ས་རེད་བསམས་ཏ་ེལོ་མང་
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་གཏན་འཁེལ་བ་དའེི་
ཐགོ་འབད་བརྩནོ་བས་པ་ཞིག་རེད། ད་ཆ་
ང་ཚོར་འགན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་བསླབེས་
ཡོད། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་སྔནོ་མ་ལས་ལགྷ་པ་

ཞིག་ཏན་ཏན་གནང་དགསོ་ཀི་འདགུ་བསམ་
གི་འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།།

སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིཁབ་ཁངོས་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་
འགན་འཛིན་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་འཕྲདོ་བསནེ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ནས་ 
༢༠ བར་ཉནི་གངས་བཅྱུའ་ིརིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཐུན་

འགྱུར་ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱ་གར་མ་ཧཱ་རཱཤཀྲ་  Ma-

harashtra མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་འཇམ་ཁ་ེདའི་ི 

Jamkhed ནང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའ་ིབཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གི་སནྨ་ཞབས་པ་
དང་འཕྲདོ་ལས་པ་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༩ ལ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་འཕྲདོ་བསནེ་གོ་རགོས་སྤལེ་
ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཟབ་
སྦངོ་དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི ད་ཡོད་འཕྲདོ་
བསནེ་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་བདེ་པ་རྣམས་ཀི་ཤེས་
ཚད་དང་ནསུ་པ་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བུད་
མེད་ཕུྲ་གུ་བཙའ་སབྐས་དང་བིས་པར་ལ་ྟསྐངོ་བདེ་
ཕགོས། ད་ེབཞིན་འཕྲདོ་བསནེ་གི་ཤེས་ཡོན་གངོ་
སྤལེ་གཏངོ་བ་བརྒྱྱུད་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲདོ་བསནེ་
གི་ག་ོརགོས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧2

བལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིབདོ་དག་ེརྣམས་ལ་སདྐ་ཡིག་སླབོ་དབེ་གསར་པ་རྒྱྱུས་སནོ་ཟབ་སྦངོ་།
༄༅། །གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་
ཡོན་གི་རྨང་གཞི་ཚད་ལྡན་ཡོང་མིན་ནི་
གཞི་རིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཡོན་སྤོད་སངས་
ལ་རག་ལས་ཡོད་སབས། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་དང་། བསབླ་གཞིའ་ིརྩ་
འཛིན་གི་དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པའི་སླབོ་
དབེ་བསྐར་ཞིབ་དང་། རྩམོ་སིྒག་དཔར་
འགམེས་སོགས་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན་
ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སྔནོ་འག་ོནས་
འཛིན་རིམ་ལ་ྔཔ་བར་གི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་
དང་། འཛིན་རིམ་དང་པ་ོདང་གསུམ་པའ་ི
ཨང་རིྩས། འཛིན་རིམ་གསུམ་པའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཚན་རིག་བཅས་སླབོ་དབེ་གསར་པ་
ཁག་གཅིག་དཔར་འགམེས་ཀིས་སླབོ་ཁིད་
ལག་བསར་གནང་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་གཏན་ཉནི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ཕལ་ཆེ་བའི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་བདོ་
དགེ་རྣམས་ལ་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་གསར་པ་
རྒྱྱུས་སནོ་ཟབ་སྦངོ་གུབ་ཟནི་པ་དང་། བལ་
ཡུལ་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་

མའི་བདོ་དགེ་རྣམས་ལ་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་
གསར་པའི་ནང་དནོ་དང་ཁདི་ཐབས་སོགས་
ཀི་ང་ོསྤདོ་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་
བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩ་མཉམ་འབྲལེ་
ཐགོ་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་གཞི་རིམ་འགོ་
མའི་བདོ་དགེ་རྣམས་ལ་སླབོ་དབེ་གསར་པ་
ང་ོསྤདོ་ཆེད་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་
གཉསི་ཆེད་བསྐདོ་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༧ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༡༦ བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན་ད་ུཟབ་
སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུས། ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་
སབྐས་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩའི་འཛིན་
སྐོང་དུང་ཆེ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་
རབ་རྒྱས་ལགས། སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་
གཉསི། དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ལནྷ་འཛོམས་
ཐགོ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གིས་ཟབ་སྦངོ་
སྤདོ་དགོས་པའི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་དང་དམིགས་
ཡུལ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ། འཛིན་སྐངོ་དུང་
ཆེ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དབུ་
འབདེ་གསུང་བཤད་ད་ུསླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་

པ་གཉིས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་
རྒྱ་གར་ནས་བལ་ཡུལ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་
པར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། དག་ེརྒན་ན་ི
སླབོ་ཕུྲག་གི་མིག་དཔ་ེལ་ྟས་ཞིག་ཡིན་སབས་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཟབ་སྦངོ་
ནང་ཞུགས་ཏ་ེརསེ་མ་ལག་ལེན་བསར་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། དག་ེརྒན་གིས་
ནརོ་འཁུལ་ཞིག་བསླབ་པ་ཡིན་ན་སླབོ་ཕུྲག་
གི་སེམས་ནང་ལ་ཟུག་ས་ེལས་སླ་པ་ོའགྱུར་
བ་གཏངོ་མི་ཐུབ་པས་མ་ཤེས་པ་རྣམས་འལོ་
ཚོད་ཀི་མི་བསབླ་པར་ཤེས་མཁན་ལ་སདྐ་ཆ་
འད་ིབ་དང་། ཟབ་སྦངོ་སབྐས་དགོས་འད་ི
བས་ཏ་ེགང་བསབླ་པ་སྤུས་དག་པ་ོཞིག་བསབླ་
པ་དང་། ཟབ་སྦངོ་ད་ུགང་གསུངས་པ་ད་ེ
དགངོས་པའ་ིནང་བཞག་ས་ེསླབོ་ཁདི་ཀི་ལག་
ལེན་ཁདོ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་ཡིན་
པ་དང་། བལ་ཡུལ་ད་ུཆབ་སདི་ཀི་གནས་
སངས་དང་། ས་ཐག་རིང་བའ་ིདག་ེརྒན་
རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་ཐབོ་པ་ཉུང་བས། མ་
འངོས་པར་ཡང་ཡང་ཕབེས་ཏ་ེའདི་ལྟ་བུ་
ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་གནང་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་

རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས། ཐངེས་འདའི་ིརྒྱྱུས་
སནོ་ཟབ་སྦངོ་ད་ུབལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེ
རྩའི་ཁབ་ཁོངས་ཀི་རྣམ་རྒྱལ་འབྲིང་སླབོ་
དང་། སངོ་བཙན་སླབོ་གྲྭ། རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོ

སླབོ། གངས་ཏ་ིསེ་སླབོ་གྲྭ། ཨ་ཏ་ིཤ་སླབོ་གྲྭ། 
འཇམ་དབངས་སླབོ་གྲྭ་བཅས་ཀི་བདོ་ཡིག་
དག་ེརྒན་བདནུ་ང་ོཞུགས་གནང་། ད་ེབཞིན་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀོད་མངགས་
ལརྟ། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩས་ག་ོ
སིྒག་འགོ་ཞེ་ཆེན་དགོན་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་
ལ་སླབོ་ཁདི་འཆར་འགདོ་གནང་སངས་དང་

། རྩམོ་རིགས་ང་ོསྤདོ་བདེ་ཐབས། བར་
སྤདོ་ང་ོསྤདོ་བདེ་ཐབས་བཅས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་
ལའང་སླབོ་སནོ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་
དང་། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ཐངེས་དང་

པ་ོཡིན་འདགུ འཆར་ཟླའ་ིནང་ལ་དགྭས་
ཁུལ་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་བདོ་དག་ེརྣམས་
ལ་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྒྱྱུས་སནོ་གི་ཟབ་སྦངོ་
མཐའ་མ་ད་ེགནང་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང་རྒྱྱུའ་ི
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འབྲལེ་

མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཁེ་རེ་
མི་ R.K.Khrimey ལགས་ཀིས་ཟླ་འདའི་ི

ཕི་ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤ བཅས་ཉནི་གངས་
གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སྡའེི་བང་ཕགོས་སུ་ཆགས་པའི་གངོ་
ཁེར་ཧུབ་ལིར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུ
སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་དང་། ཚོགས་འད་ུག་ོ
སིྒག་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་སྐབས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་
བཤད་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ལྷ་ོཤར་ཁུལ་
གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འབྲལེ་མཐུད་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨམ་རུ་ཏ་ིཇ་ོ
ཤི་ Shri Amruth Joshi ལགས་དང་། སྐ་ུ
ཞབས་ཇ་ེཔ་ིཨུར་ས་ Shri J.P.Urs ལགས། 
གཞན་ཡང་ལྷ་ོནབུ་འབྲལེ་མཐུད་ཡན་ལག་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་བཅས་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་སབྐས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ   ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཁ་ེརེ་མེ་
ལགས་ཀིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་

སབྐས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་ག་ོ
རགོས་དང་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་རུ་སྤལེ་ཐབས་
དང་། བདོ་མི་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མིའ་ིདབར་
མཐུན་འབྲལེ་སྔར་བས་བཟང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཕི་དལི་བདོ་
ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
རྣམ་དང་། འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་
ལམ་སྐརོ་པར་རིགས་འགམེས་སནོ་དང་། 
དེ་བཞིན་ཕི ་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་པར་
འགམེས་གནང་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱུས་སྐརོ་སོགས་ཀི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་
ཉནི་གཉསི་ཀི་ཚོགས་འད་ུསྐབས་རིན་མེད་
བགོ་འགམེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་

གནང་འདགུ   ཐངེས་འདརི་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འདའུ་ིནང་
ཀར་ན་ཊ་ཀ་དང་། ཀ་ེར་ལ། ཨན་ད་ྷར། 
གྷ་ོཝ། ཏ་མིལ་ན་ཌུ་བཅས་མངའ་སྡ་ེཁག་
ལ་ྔནས་ཚོགས་མི་དུག་ཅྱུ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུག་ོ
སིྒག་གནང་མཁན་ན།ི ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡའེ་ིས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་
པ་དང་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་འབྲལེ་
མཐུད་ཁང་། འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས། མོན་གྷ་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་བཅས་ཡིན་འདགུ།

གཞི་རིམ་བར་མའ་ིཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་དང་བསྐར་ཞིབ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༠ ནས་ ༢༢ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་སིྤ་

ཁབ་ཡིག་ཚང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ གཉའ་ཁ་ི
ཚོགས་ཁང་ད་ུགཞི་རིམ་བར་མའ་ིཨང་རིྩས་
སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་དང་། གཏན་འབབེས་
ཀི་ཚོགས་འད་ུབསྐངོས་ཚོགས་གནང་ཡོད། 

ཚོགས་འད་ུཉནི་གསུམ་རིང་། བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་
དགོངས་དནོ་འགོ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞི་

རིམ་བར་མའི་ཨང་རིྩས་བསླབ་གཞིའི་རྩ་
འཛིན་གི་འབུྲ་དནོ་ལརྟ། ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་
བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་འཛིན་གྲྭ་དུག་པའི་ཨང་

རིྩས་སླབོ་དབེ་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་གཏན་
འདབེས་གནང་འཆར་འདགུ ཐངེས་འདའི་ི
ཚོགས་འདའིུ་ནང་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་སིྤ་
ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་འབྲལེ་ཡོད་འགན་འཁུར་
བ་རྣམ་པ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་བདོ་ཁིམ་དང་དབུས་
བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་བཅས་ཀི་བསྐར་ཞིབ་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ། ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་རྩམོ་
སིྒག་པ་གཉསི་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། འད་ིལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་གཞི་རིམ་འགོ་
མའ་ིའཛིན་གྲྭ་ལ་ྔཔ་དང་། དུག་པའ་ིཨང་
རིྩས་སླབོ་དབེ་པར་སུྐན་གནང་འཆར་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།།

དནོ་གུབ་གླངི་གཞིས་སརྒ་ད་ུརྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ི
ཞབས་རིམ་སྨནི་སུྒབ་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ བདོ་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༣༠ ནས་བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ 
བར་ཉནི་གངས་བཅྱུ་བདནུ་རིང་ཀལེ་མེན་
ཀྲནོ་དནོ་གུབ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་སྒར་ད་ུ
ས་ཟླའི་ཆོ་འཕུྲལ་དསུ་བཟང་རིང་ས་གནས་
ཆོལ་གསུམ་རྒྱྱུ ན་ལས་ངོ་བཞུགས་རྣམས་
ནས་རྐང་འཁུར་གིས། དཔལ་བཀྲ་ཤིས་
འཁིལ་གི་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གངས་བཅྱུ་
གསུམ་གདན་ཞུས་ཀིས་ས་གནས་མི་མང་
རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་བསྡམོས་ཁོན་མི་
གངས་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཉནི་ལརྟ་ཆད་མེད་ལནྷ་
འཛོམས་ཀིས་ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ ནས་ ༦ 

བར་ཆྱུ་ཚོད་གསུམ་རིང་༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུཕྱྭའི་
ཞབས་རིམ་དང་བདོ་བསན་སིད་ཀི་ཞབས་
རིམ་ལ་དམིགས་ཏ་ེསྒོལ་མ་རྒྱས་པ་ཁོན་
གངས་ ༡༠༣༧༠༨ དང་། སྒལོ་མ་བསྡསུ་
པ་ཁནོ་གངས་ ༡༠༥༠ བཅས་གསོག་སུྒབ་
ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཚེས་བཅ་ོལའྔ་ིཉནི་
ཚོགས་དང་མཆོད་མཇལ་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
ཆབ་མངར་མོ་དང་། བདོ་ཚེས་ ༡༦ ཉནི་
མ་སུ་རིར་རུླང་ར་འཕྲིན་བཅོལ་གསོལ་
འདབེས་གནད་སྨནི་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ 3

ཡིག་འགུལ་གི་ལམ་ནས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ 
ལོར་སླབོ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པ་འགོ་
འཛུགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། འད་ིལོར་
དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་
དག་ེརྒན་རྣམ་པ་དང༌། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་ལས་བདེ་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞིན་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་མུ་
མཐུད་མཐོ་སླབོ་ཏུ་བསྐོད་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་
མ་ཐོབ་པའི་རང་རིགས་ན་གཞོན་བ ོུ ་དང་
བུ་བཅས་ལ་སོ་སོའི་ཤེས་ཚད་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་ཐབས་ཆེད་དམིགས་ཡིག་འགུལ་
ལམ་ནས་སླབོ་གཉརེ་བ་འདནུ་ཡོད་རིགས་
ལ་གཤམ་གསལ་སླབོ་ཡོན་གངས་ ༥༠ 
ཐམ་པ་གསར་ད་ུགནང་གཏན་འཁེལ་སོང་
བའི་འདདོ་མོས་ཡོད་རིགས་ནས་འདི་ལས་
སུ་འཚང་སྙན་དསུ་ཐགོ་འབུལ་དགོས་པའི་
གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
སླབོ་ཡོན་གི་ཆ་བགོས་གཤམ་གསལ་ལྟར་
དང་སླབོ་ཡོན་དངུལ་འབབ་མི་རེར་སྒརོ་ 
༡༠༠༠༠ རེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན།
སྡ་ེཚན།
ཀ༽ དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་
ཁངོས་སླབོ་གྲྭའ་ིབདོ་རིགས་དག་ེརྒན་རྣམས་
ལ་དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་ (B Ed.) དང་ 

(M Ed.) ད་ེབཞིན་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་དང༌། གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའ་ི (Bachelor/Master De-
gree) སླབོ་ཚན་ཆེད་སླབོ་ཡོན་གངས་ ༢༠ 
ཡོད།
༡། སླབོ་གཉརེ་བ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་སོ་
སོའི་འབྲལེ་ཆགས་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐོང་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་ཞུ་འབུལ་
དགསོ་རྒྱྱུ ། ངསོ་སྦརོ་ནང་ཞབས་ལོའ་ིདསུ་
ཡུན་གསལ་འཁོད་ཐོག་ད་ོབདག་གི་དྭང་
བངླས་དཔྱ་ཁལ་ཕགོས་འབབ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༢ བར་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིའབྲལེ་ཡོད་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ད་ེའབྲལེ་ངསོ་སྦརོ་
ཞུ་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༢། འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་
འབྲས་ཨང་ཤོག་དང་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ཐནོ་པའི་ལག་ཁརེ་གི་ང་ོ
བཤུས།
ཁ༽ དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁབ་
ཁངོས་ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་བསྐ་ོབཞག་
བས་པའི་ལས་བེད་ངོ་མ་དང་ཟུར་འཇོག་
ས་མིག་ཐགོ་ཡོད་པའི་རང་ཁངོས་ལས་བདེ་
རྣམས་ལ་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་དང་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི ་ 
(Bachelor / Master Degree) སླབོ་ཚན་

ཆེད་སླབོ་ཡོན་གངས་ ༡༠ ཡོད།
༡། སླབོ་གཉརེ་བ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་སོ་
སོའི་ལས་ཁུངས་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦརོ་ཞུ་འབུལ་དགསོ། ངསོ་སྦརོ་ནང་
ཞབས་ལོ་དསུ་ཡུན་གསལ་འཁདོ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༢། སླབོ་འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་
གུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་དང་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ཐནོ་པའི་ལག་ཁརེ་གི་
ང་ོབཤུས།
ག༽ ད་བར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་
ཡང་མཐོ་སླབོ་ཏུ་བསྐོད་མ་ཐུབ་པར་བར་
ལྡངི་ད་ུལུས་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་བ ོུ་ ༡༠ དང་
བུ་ ༡༠ བཅས་ལ་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའ་ིསླབོ་ཚན་ཆེད་སླབོ་ཡོན་གངས་
བསྡམོས་ ༢༠ ཡོད།
༡། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་དང༌། བཅྱུ་གཉསི་
བཅས་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་
ང་ོབཤུས།
༢། བལ་ཡུལ་དང་འབུྲག་ཁུལ་ནས་འཚང་
སནྙ་འབུལ་མི་དང༌། ཀ་རརོ་སངྒ་གསུམ། 
རྒྱ་གར་བང་ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་
ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་འཁུལ་
མེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སྐབས་བཅོལ་
ལག་དབེ་མེད་པའི་སྡ་ེཁག་ཅིག་ལ་དམིགས་
བསལ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་བདོ་མི་སྐབས་

བཅོལ་བའི་སིྒག་ཁོངས་ཡིན་པ་འབྲལེ་ཡོད་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ངསོ་སྦརོ་འབུལ་
དགསོ།
ཐུགས་སང་དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་གཞན་ཁག
༡། སླབོ་གཉརེ་བ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སནྙ་འགངེས་ཤོག་ངསེ་པར་ད་ུབཀང་དགསོ་
རྒྱྱུ །
༢། དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་
སངེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་ཡན་གི་སི་
ཞུ་ལས་བདེ། ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་པ་ཡན་གི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་ནས་
ཞིབ་གཤེར་དག་མཆན་བཀདོ་དགསོ།
༣། སོ་སོའ་ིའཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་དང་
ཡིག་ཆ་ཁག ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ 
འགངས་མེད་འདི་གར་འབུལ་འབརོ་ཐུབ་
དགསོ།
༤། སྡ་ེཚན་ཀ༽ དང་ཁ༽ གཉསི་ཀི་འཚང་
སྙན་འབུལ་མཁན་གི་ཞབས་ལོ་མཐོ་རིམ་
གཞིར་བཟུང་འདམེས་སུྒག་གནང་རྒྱྱུ །
༥། སྡ་ེཚན་ག༽ པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་སོ་སོའ་ིཡིག་
རྒྱྱུ གས་གུབ་འབྲས་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏགོ་
གིས་འདམེས་སུྒག་གནང་རྒྱྱུ །
༦། འཚང་སནྙ་དསུ་ཐགོ་མ་འབརོ་བ་དང༌། 
ཆ་རྐེན་མ་ཚང་བའི་རིགས་ལ་ངསོ་བཞེས་

གནང་རྒྱྱུ ་མིན།
༧། འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་མཉམ་ད་ུ
ཡིག་འབྲལེ་སྦྲག་གླ་སོགས་ཀི་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་ 
༡༥༠ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དབེ་བསྐལེ་
ཞུས་པའ་ི (Tibetan Children’s Edu-

cational & Welfare Fund (TCEWF) 

མཚན་ཐོག་ཌབ་འཛིན་བཟོས་ཏ ེ་འབུལ་
དགསོ།
༨། འད་ིནས་ད་ོབདག་སོ་སོར་དསུ་ཐགོ་
གནས་འབྲལེ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་སླད་འགེངས་ཤོག་
ནང་གནས་འབྲལེ་བ་ཡུལ་ཁ་བང་དང༌།གླགོ་
འཕྲནི། ཁ་པར་ཨང་སོགས་ཁ་གསལ་
འགདོ་དགསོ་པ་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧
ཚེས་ ༢༥ ལ།།
Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala-176215
Distt. Kangra, Himachal Pradesh
Ph: 01892 – 226695, 222572, 222721
Fax: 01892- 223481
Email: scholarship@tibet.net
Website: www.tcewf.org or www.
sherig.org/tb

རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེི་བང་ཕགོས་སུ་ཆགས་པའི་གངོ་
ཁེར་ཧུབ་ལིར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུ
དབུ་འབདེ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉིན་གི་སྔ་དརོ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་པྲ་
ལ་ཏ་ིཇ་ོཤི་ Shri Prahlad Joshi མཆོག་
དང་། སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ། ཚོགས་བཅར་བ་
བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཚང་མ་
སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་
གླུ་བཏང་གུབ་མཚམས་སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེ
དང་སྦྲགས། བདོ་བསན་སདི་མི་རིགས་ཀི་
དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཡོངས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
མཚོན་སླད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཉསི་རིང་
ཞུས། ད་ེརསེ་ལྷ་ོཤར་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨམ་ར་ུཏ་ིཇ་ོཤི་ Shri 

Amruth Joshi ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ི
གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཁ་ེརེ་མི་ R.K.Khrimey 

ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་དགོས་དནོ་དང་

ད་ེདག་གིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་གར་གཞུང་
ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་བསྐར་མཐུད་
ཡོང་སླད་བར་བཞུགས་གནང་ས་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤོད་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་པྲ་ལ་ཏི་ཇ་ོཤི་མཆོག་གིས་ས་གནས་
སུ་འད་ིལ་ྟབུའི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོགོ་
སིྒག་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་དང་འབྲལེ་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའི་གངས་འབརོ་མང་
ཤོས་ཡོད་སའི་ས་གནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཁུལ་གི་བདོ་མི་ད་ེདག་སིྤར་ས་གནས་ཡུལ་
མི་དང་ལྷན་འཆམ་མཐུན་གི་འབྲལེ་ལམ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད་ས་གནས་
ཀི་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཐོག་ཞབས་
འདགེས་གང་ལེགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུངས། གཞན་ཡང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ་དང་བྷངེ་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་
བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་གཞི་
རིམ་མང་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་དནོ་གོ་རགོས་
སྤལེ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ ་
ནི་རྒྱ་གར་ཡུལ་གི་གལ་ཆེའི་གནད་དནོ་
ཞིག་གི་ང་ོབརོ་འགྱུར་ཐབས་གནང་དགོས་
གལ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་

འབྲལེ་ནས་དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་མི་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་ 
༤༧ འཚོ་རནེ་བདེ་བཞིན་པའ་ིབདོ་ཀི་རྒྱྱུག་
ཆྱུ་ཆེ་ཁག་ཐགོ་གང་བྱུང་ཆྱུ་རགས་མང་པ་ོ
བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་
ནས་མི་འབརོ་ས་ཡ་མང་པའོི་ཉནི་རེའི་འཚོ་
བའི་མདནུ་ལམ་ལ་གནདོ་འཚེ་ཚབས་ཆེ་
བཟ་ོབཞིན་པ་མ་ཟད། ཆྱུ་རགས་ཕནོ་ཆེ་
བརྒྱབ་པར་བརནེ་བདོ་ཙམ་མིན་པར་ཁིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་
སོགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལའང་ད་ོཕགོ་ཤུགས་
ཆེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་། ད་ལའྟ་ིརྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་འགོ་ཁིད་ཚོས་བདོ་ནང་ད་ུ

བདོ་པའི་རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད། མི་རིགས་དབ་ེ
འབེད་ཀི་སིད་བྱུས་གཙོ་བཟུང་ཐོག་བདོ་
རིགས་རྣམས་རང་ཡུལ་ད་ུགངས་ཉུང་མི་
རིགས་ང་ོབརོ་གྱུར་ནས་དཔལ་འབརོ་དང་། 
ཤེས་ཡོན་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཟུར་ཕུད་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། ཐངེས་
འདིའི་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་མཁན་རྣམས་
ལ་མོན་གྷ་ོས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ་དགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་
དུ་ཕབེས་བསུའི་གསོལ་སནོ་གཟབ་རྒྱས་
ཤིག་ག་ོསིྒག་གནང་བ་མ་ཟད། གསོལ་སནོ་
གུབ་རསེ་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་དང་། 

བཙྱུན་དགོན་བང་ཆྱུབ་ཆོས་གླིང་ད་ུརགས་
གསལ་གཏངོ་ས་དང་། རྒས་གསོ་ཁང་
བཅས་སུ་གཟགིས་སྐརོ་དང་། དགངོ་མོར་
མོན་གྷ་ོས་གནས་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བའི་གཞས་ས་
འཁབ་སནོ་དང་ཞལ་ལག་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

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

ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ད་ུབཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་རྣམས་ལ་
མིང་གཞུང་དབེ་སྐལེ་བདེ་ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་ལ་ྷམིའ་ིརྣམ་
འདནེ་༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་
ཅད་མཁནེ་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཞལ་ས་ྔནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༣ ནས་ ༡༤ བར་འཕགས་ཡུལ་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་
ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ སྩལ་རྒྱྱུའ་ི
བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་མཛད་པ་
ལརྟ། ཆོས་ཞུར་བཅར་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་
ཆོས་ཞུ་བའི་ཕག་འཁེར་ཞིག་བཟ་ོདགོས་
པར་འད་ིགའ་ིད་རྒྱའ་ིའབྲལེ་ཐག་
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ཐགོ་དབེ་སྐལེ་གནང་དགསོ། ཆ་རྐནེ་འད་ི
བཞིན་གྲྭ་བཙྱུན་དང་། རྒྱ་གར་བ། ཧ་ིམཱ་
ལ་ཡི་རི་རྒྱྱུད། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་
ཕབེས་མཁན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ཡིན། 
ད་ེམིན་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ཁུལ་ད་ུགནས་
བཞུགས་བདོ་མི་སྐ་བ་ོརྣམས་ནས་ད་རྒྱ་
བརྒྱྱུད་ཆོས་ཞུ་བའི་ཕག་འཁརེ་བཟ་ོདགོས་
ཀི་མེད། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་
དབེ་སྐེལ་ཟིན་པ་རྣམས་ནས་མེག་གྷན་ད་ུ
ཡོད་པའི་བད་ེསུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཁ་པར་ཨང་གངས ༠༡༨༩༢-༢༢༡༥༦༠ 

དང་། གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བང་། bsomcleod@
tibet.net ཐགོ་འབྲལེ་བ་གནང་དགསོ། 
གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུཆོས་ཞུ་བའི་
ཕག་འཁེར་ཞུ་བར་ཕབེས་སྐབས་ད་ཐོག་
དབེ་སྐེལ་གནང་བའི་འགེངས་ཤོག་དང་། 
བདོ་རིགས་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ཀིས་ད་ོབདག་
གི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བམ་ཡང་ན་སྐབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་མཉམ་འཁེར་དགོས་རྒྱྱུ ། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གི་
མཚན་མོ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༥༩ གངོ་དབེ་སྐལེ་
ཟིན་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧4

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་ལྡ་ིལིའ་ིཉ་ེའཁསི་སུ་ཡོད་པའ་ིགུར་
གྷ་ཝོན་མ་ན་ེསར་དུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ 
Heritage Village གསོལ་མགནོ་ཁང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་དང་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ཁག་གཅིག་
ལ་རྒྱལ་སིྤའི་འབྲལེ་ལམ་དང་ཞུ་གཏུགས་
གནང་ཕོགས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦོང་ད་ེབཞིན་
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཉནི་ལྔའི་ཟབ་སྦངོ་ནང་
རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནང་ཕག་

ལས་གནང་མྱངོ་མཁན་དང་། གཞུང་
ཚབ་ཟུར་པ། གསར་འགདོ་རིག་པའ་ིཐགོ་
ཆེད་ལས་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཟུར། བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སོགས་

ཀིས་བརོད ་གཞི ་འད་མིན་ཐོག་གསུང་
བཤད་དང་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཤ་ཤི་ཐ་
རརུ་ Shashi Tharoor ལགས་དང་། 
གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་ལྕམ་ནི་རུ་པ་མ་རའོ་ 
Nirupama Rao ལགས། གཞུང་ཚབ་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ལ་ལིཏ་མན་སིང་ Lalit 

Mansingh ལགས། གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཤམ་ས་རན་ Shyam Saran ལགས། 
གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤིཝ་ཤང་ཀར་
མེ་ནནོ་ Shivshankar Menon ལགས་

བཅས་ཀིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འབྲལེ་ལམ་
དང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། རྒྱ་རིགས་
འབྲལེ་མཐུད་གནང་ཕགོས་སོགས་ཀི་བརདོ་
གཞི་ཐགོ་གསུང་བཤད་དང་བག་ོགླངེ་གནང་

ཡོད། ད་ེབཞིན་བཀའ་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་དབང་
འདསུ་མཆོག་དང་། བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་
ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག བཀའ་ཟུར་བསན་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསན་བསམ་
འཕལེ་ལགས། དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ཕི་འབྲལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
བཅས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་བདོ་དནོ་གནས་
བབ་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ཁག་གི་ཕག་
ལས་གནང་ཕོགས་སོགས་ཀི་ཐད་གསུང་
བཤད་དང་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད།
 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་
རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ་ཀརྨ་དཔལ་འབོར་
ལགས་དང་ཨིན་ད་ིར་ན་ིབགྷ་ཆི་ Indrani 

Bagchi ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཕིར་བསྒགས་དང་རྒྱབ་སྐོར་
འཚོལ་ཐབས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་། ལྡ་ིལི་བདོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
དགེ་བཤེས་ར་ོརེ་དག་འདལུ་ལགས་ཀིས་
ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ། ཕི་དལི་རིྩས་དཔནོ་
སྐལ་བཟང་ལྷུན་གུབ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་རིྩས་དང་སྔནོ ་རིྩས་ག་
སིྒག་གནང་ཕོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་། ཉནི་ལའྔ་ིཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོར་རྒྱལ་
སིྤའི་འབྲལེ་ལམ་དང་ཞུ་གཏུགས་ཐད་གོ་
རགོས་འཕར་མ་སུྐན་རྒྱྱུ ་དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་དང་ཞུ་གཏུགས་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་
རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུཡིན་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིཟབ་
སྦངོ་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
ད ོན་གཅོད་ཁག་གཅིག་དང་ད ོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ།   
 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་ཁོན་མི་
གངས་ ༣༥ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིའབྲལེ་ལམ་དང་ཞུ་
གཏུགས་ཀི་ཟབ་སྦོང་འདི་བཞིན་ཐེངས་
གཉསི་པ་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་དང་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་འཆར་ཚན་པས་གོ་སིྒག་

གནང་བ་ཞིག་ཡིན། །

རྒྱལ་སིྤའ་ིའབྲལེ་ལམ་དང་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་བ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་ཤིས་སྨནོ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིད་རྒྱའ་ིསངེ་
འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན། འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༦ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༡ ཕབེས་པའ་ི
སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སྐབས་འཛམ་
གླིང་ཕགོས་མཐའ་ཀུན་ནས་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ལ་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་སྒ་ོནས་
འཚམས་འད་ིཞུ་མཁན་སྐ་ེབ་ོམཆོག་དམན་
ཀུན་ལ་ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆེན་པསོ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་སྩལ་འདགུ་པ་དའེི་
ནང་འཁདོ་དནོ།

 བརྩེ་ལྡན་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་ཡོངས་
ལ། ས་ཕགོས་གང་ས་ནས་ངསོ་རང་ན་ཚོད་
ལོ་ ༨༡ ལོན་པའ་ིསྐསེ་ཚེས་ལ་འཚམས་
འད་ིདང་། ཤིས་སྨནོ་མང་པ་ོའབརོ་བྱུང་
བས་དགའ་སྤ་ོངང་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ། ངསོ་ནས་ཚང་མར་རེ་རེ་ནས་ལན་བྲསི་
ཁོམ་མ་བྱུང་བར་དགོངས་སེལ་དང་འདིར་
ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཚང་མར་ལན་མདརོ་བསྡུས་
ཤིག་འབྲ་ིའདནུ་བྱུང་། གལ་ཏ་ེཁདོ་རྣམས་
ཀི་ཤིས་སྨནོ་ད་ེདག་རང་རང་གི་སེམས་རྒྱྱུད་
ཀི་བམས་བརྩའེ་ིང་ོབརོ་བསྒྱུར་ཏ།ེ ལགྷ་
བསམ་བཟང་པ ོས་ཕན་ཚྱུན་བརྩེ་གདུང་

གིས་གཞན་གི་བད་ེདནོ་ལ་ཐུགས་སང་ཆེར་
བསྐདེ་ཀིས་མད་ོདནོ་གཞན་ལ་ཕན་ཐགོས་
གང་ནསུ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ཅི་ས་ེཕན་ཐགོས་མ་

ནསུ་ཀང་འཚེ་བ་སྤང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ངོས་
རང་ཡིད་སྤ་ོད་ེལས་ཆེ་བ་ཡོང་ངསེ། ཉ་ེ
ཆར་བདནུ་ཕྲག་གསུམ་རིང་ཨ་རིའི་ཁུལ་ད་ུ

བསྐདོ་རསེ་ཚྱུར་ལམ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བདནུ་གཅིག་བསྡད་
ད་ེའད་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉནི་ར་སར་ཕིར་
འཁརོ་ཟནི། རྒྱྱུན་ད་ུརིགས་རསུ་སདྐ་ཡིག་
དང་འཚོ་འདནུ་འད་མིན་ས་ཚོགས་པའི་སྐ་ེ
བ་ོཚང་མས་ངསོ་ལ་བརྩ་ེགདངུ་དང་མཆེད་
གོགས་ཀི ་འདུ་ཤེས་སནོ་པ་འདིས་ཡིད་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཐབེས་ཀི་འདགུ སྐབས་
སྨནོ་བཟང་པ་ོབཅས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས། ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ཀནེ་མཆོག་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གཞནོ་པའ་ིའསོ་མིར་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་

ཀནེ་ Tim Kaine མཆོག་ཨ་རིའ་ིམང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་སདི་འཛིན་གཞནོ་པའི་འསོ་
མིར་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་འཚམས་འདའི་ི

འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དནོ། 
ངསོ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་མཆོག་ཨ་
རིའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ིསདི་འཛིན་གཞནོ་
པའ་ིའསོ་མིར་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་དང་། 
དེ ་ བ ཞི ན ་ སི ད ་ སྐོ ང ་ མ ཆོ ག ་ གི ས ་
སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཊི མ ་ ཀེ ན ་ མ ཆོ ག ་ ན ས ་
གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་དང་། མངའ་ 
སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་དང་སདི་སྐངོ་གཞནོ་པ། གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བཅས་གནང་

བའི་ལས་ཡུན་རིང་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་
མང་ཚོགས་ཀི་སི་ཞུ་བསུྒབས་པར་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་དབུ་ཁདི་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལའང་ངོས་འཛིན་
ཞུས་འདགུ གཞི་རྩའ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་
ཨ་རི་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་ཕབེས་
སབྐས་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ 
ལོ་སོ་སོར་ཧ་ེལི་ཕགེ་སི་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་བད་ེ
འཇགས་གླངེ་སགེས་ Halifax Interna-

tional Security Forum ཞསེ་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་སབྐས་བཅས་སུ་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ཀེན་

མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཐངེས་མང་
གནང་མྱངོ་ཡོད། སིྤར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་
པའི་སིད་འཛིན་འསོ་མི་ཧ་ིལེ་རི་ཁི་ལིན་ཊོན 
Hillary Clinton མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོཌ་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ཊིམ་ཀནེ་ Tim 

Kaine མཆོག་སདི་འཛིན་གཞནོ་པའ་ིའསོ་
མིར་འདམེས་རྒྱྱུ འི་གསལ་བསྒགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
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