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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། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའ་ིབཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨིན་
སྩལ་ཐབོ་ས།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣ ཉནི་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་
ཁང་ད་ུཐ་ེཝན་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་ཕི་ནང་གི་
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སླབོ་དཔནོ་
འཕགས་པ་ལསྷ་མཛད་པའ་ིདབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་
པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ཞུ་བ་
ཚོར་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་
ནས་རྒྱ་རིགས་ཚོ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་དགེ་
ཕུག་རྒན་པ་ལ་ྟབུ་རེད། པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་
འཛིན་མཁན་འབར་མ། ཐ་ེལནཌ། ཤི་
ལངྐ། ཀམ་སྦ་ོཌི་ཡ། ལ་ཱའ་ོསི་སོགས་པཱ་ལིའ་ི
ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་ད་ེདག་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀི་དགེ་ཕུག་རྒན་ཤོས་ཆགས་ཡོད། 
དའེ་ིརསེ་ཏཀྴ་ཤི་ལ་དང་ནཱ་ལེནྡྲ། བྷ་ིཀྲ་མ་
ཤི་ལ་ད་ེཚོ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ནས་བསན་པའི་
གཞི་མ་ལ་ྟབུ་ཚྱུགས་པ་རེད། ད་ེནས་ལེགས་

སྦྱར་གི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ད་ེགཙོ་བ་ོརེད། པཱ་ལིའ་ི
ཆོས་བརྒྱྱུད་དང་ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
གཉསི་ཀར་ཕན་བུ་རྒྱས་བསྡུས་མ་གཏགོས་
འདུལ་བའི་ཉམས་བཞེས་གཅིག་པ་རེད་

འདགུ ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་
མཁན་ས་ྔཤོས་ད་ེརྒྱ་ནག་ཡིན་ས་རེད། རྒྱ་
གར་ནས་དར་བ་རེད། ད་ེཡང་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་
རསེ་འབྲང་ཆགས་ཡོད། གང་ལརྟ་ལེགས་
སྦྱར་གི་ཆོས་བརྒྱྱུད་མ་འཛིན་མཁན་གི་ངསོ་
ནས་བཤད་ནའང་ཁེད་རང་ཚོ་དགེ་ཕུག་
རྒན་པ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ལ་དསུ་རབས་
བདནུ་པའི་གོང་ནས་ནང་ཆོས་དར་བ་རེད། 

བདོ་ལ་དསུ་རབས་ ༧ ཙམ་ནས་འག་ོཚྱུགས་
པ་རེད། གང་ལརྟ་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་
བལསྟ་ན་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོ་བཅོམ་ལནྡ་འདས་
ཀི་ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་

ནང་ནས་བསླབ་པ་འགསེ་པའམ་དགེ་ཕུག་
རྒན་པ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་དང་སོག་པ་ོ
ད་ེདག་དག་ེཕུག་གཞནོ་པ་ལ་ྟབུ་རེད། ཡིན་
ནའང་ཤེས་ཚད་བསྡུར་དགོས་བྱུང་ན་དགེ་
ཕུག་གཞནོ་པ་ཚོ་སྐ་ོཔ་ོརང་མེད། གང་ཡིན་
བརོད་ན་བདོ་ལ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་
ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་ཁོང་
རང་ཉདི་ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆེན་

པ་ོརེད། ལགྷ་པར་ཚད་མའ་ིཐགོ་ཧ་ཅང་
མཁས་པ་རེད་འདགུ དརེ་བརནེ་ཁངོ་གིས་
བདོ་ལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ང་ོསྤདོ་གནང་
ས།ེ ཁངོ་ཉདི་ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་དང་ཚད་མ་བ་
ཡིན་སབས། ཁངོ་གི་དག་ེཕུག་ཚོས་ཀང་ལ་ྟ
གུབ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྐབས་ཚད་མ་དང་
རིག་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱྱུ ་གཙོ་
བ་ོབདེ་ཀི་ཡོད། འད་ིལརྟ་བས་ཏ་ེཁངོ་གི་
དནི་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་
རང་ཉདི་ནས་ཚད་མའ་ིགཞུང་མཛད་མཁན་
བྱུང་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བསུན་ཆོས་འབྲལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད། 
ཐེངས་འདིའི ་ཉིན་གངས་བཞིའི ་རིང་གི་
གསུང་ཆོས་སུ་ཐ་ེཝན་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ 
༡༡༠༠ དང་། རྒྱ་ནག་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ 
༣༢ ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།  ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
གིས་མཚོན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ ༦༥ ནས་
བཅར་བའ་ིཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༡༦༣༨ དང་། 
རང་རིགས་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༦༦༠༠ 
བརྒལ་བ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།། 

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མགནི་ཚབ་པ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉནི་
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་བཏང་གནས་ནང་ཕི་

འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་
ལགས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མགནི་ཚབ་པར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་བཀདོ་ཁབ་ལརྟ་
ན་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ནས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགིན་ཚབ་པའི་ལས་
འགན་དབུ་འཛུགས་ཞུ་དགོས་པ་ལརྟ་ལས་འགན་
ཞུ་མུས་ཡིན་ཞིང་། ཁངོ་ན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུཌ་
ནང་ཕག་ལས་གནང་ནས་མི་ལོ་ ༢༥ ཙམ་གི་
ཉམས་མངོ་ཡོད་མཁན་གི་སི་ཞུ་བ་རྒན་གས་ཤིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་ེས་ྔཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དང་། གསོ་མོལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་ཆྱུང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མངོ་ཡོད།།

ལ་དགྭས་བདོ་ཁིམ་ད་ུདབུ་མའ་ིལམ་གི་སྐརོ་
ཟབ་སྦྱངོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འཆར་བཀོད་
སིྒག་ཚན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༩ དང་ ༣༠ ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣ དང་ ༤ བཅས་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་ལ་
དྭགས་བདོ་ཁིམ་གི་འཛིན་གྲྭ་བཅྱུ་པའི་སླབོ་ཕུག་
ལྔ་བཅྱུ་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐརོ་ཟབ་
སྦྱངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་
སྦྱོང་དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒརོ་ལ་དྭགས་བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་ལྷུན་གུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱངོ་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐརོ་གོ་
རགོས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། 
ཉིན་གངས་བཞིའི་རིང་ཟབ་ཁིད་གནང་མཁན་
ཕི་དལི་ལས་བདེ་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་དང་། 
བསན་འཛིན་བམས་ཆེན་ལགས། བསན་འཛིན་
སྒལོ་མ་ལགས་བཅས་ཡིན་འདགུ །

ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་གསར་བསྐ།ོ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ 
ཉིན་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་གསལ་བསྒགས་

གནང་བའི་ནང་ད་ེསྔའི་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་གྲྭ་བླ་བྲང་སྣང་ས་ཆོས་སྒོན་ལགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད།།

མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་དྷའི་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་བཀའ་ཤག་གི་
མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩདོ་པ་བདག་ཉདི་
ཆེན་པ་ོགཱན་ང་ིམཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་
དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་
པ། བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་ས་ིཞུའ་ིལས་

བདེ་བཅས་བཀའ་ཤག་མདནུ་ཐང་ད་ུལྷན་
འཛོམས་ཐགོ སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་
གནང་རེས་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ། ད་ེརསེ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོདང་འབྲལེ་གསར་
འགདོ་པ་ཚོར་གསུང་དནོ། མེས་པ་ོདམ་པ་
གཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་མཛད་སྒ་ོསབས་
བད་ེཞིག་འཚོགས་བཞིན་ཡོད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ན་ིང་ཚོར་ཧ་ཅང་

བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་ངསོ་
ཀིས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་
དནི་རསེ་དན་ཐགོ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེརིང་མེས་པ་ོདམ་པ་
གཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་ཡིན་སབས་ད་ེ
རིང་གི་ཉནི་མོ་འད་ིན་ིབཀྲ་ཤིས་པའི་ཉནི་མོ་
ཞིག་ཡིན། བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་
ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་རང་
བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་དབུ་ཁིད་
གནང་མཁན་གི་མེས་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད། འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལམ་ནས་འཐབ་
རྩདོ་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་ཡོད། 
དམ་པ་ཁོང་གི་བསབླ་བ་ད་ེདག་དངེ་སབྐས་
སུའང་འག་ོབ་མིའི་རིགས་ཀི་བཟང་སྤདོ་ཀི་
བསམ་བླའོ་ིའད་ུཤེས་འཛིན་སངས་ཐགོ་ལམ་
སནོ་གི་བསབླ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ཀང་ཁངོ་གི་
འཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ཕགོས་མཚྱུངས་ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་འདརི། ད་ེ
ས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་
འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལནྷ་

ཚོགས་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཉནི་
མོ། ཞསེ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིགསོ་ཆོད་གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད་སབས། ད་ེརིང་ན་ིརྒྱལ་
སིྤའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཉིན་མོ་ཡང་ཆགས་
ཡོད། མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་ལམ་
སནོ་འགོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་ཀང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་རྩདོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུའ་ིཐུགས་
བཞེད་ལྟར་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་ལམ་གི་ཐགོ་ནས་མུ་མཐུད་རྩ་དནོ་རྩདོ་
རྒྱྱུར་ཆོད་སེམས་སྙངི་བཅངས་ཐགོ གཞིས་
ལུས་བདོ་མི་ཚོའ་ིམངནོ་འདདོ་སུྒབ་ཐུབ་པའ་ི
རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་རྒྱྱུ འི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་ནན་བརདོ་གནང་
བ་མ་ཟད། བདོ་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་
ཐོག་ནས་ཤར་བསྐོད་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་ཡོད། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥2

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔ་བསྐངོ་ཚོགས་དང་
གསོ་ཆོད་ཁག་གཅིག་གཏན་འབབེས་གནང་བ།

༄༅། །བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལྔ་
པ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢ བར་
ཨ་རིའི ་མངའ་སྡ ་ེ མི ་ནི ་ སུ ་ཊ་རུ ་བསྐངོ ་
ཚོགས་གནང་ཞིང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་དང་། 
བང་ཨ་རིའ་ིས་གནས་ཁག་ ༡༥ ནས་མི་
གངས་ ༤༦ ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྡ་ེཚན་དང་པའོ་ི
སླབོ་དབེ་ཀི་རྩོམ་སིྒག་པ་སྣང་གསལ་བསན་
འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་དང་། ཀ་ལེ་ཕ་ོན་ིཡ་
ནས་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀང་ཚོགས་
འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། མི་ན་ིསུ་ཊ་
ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་དནོ་གུབ་ལགས་
ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་དགའ་
བསུ་དང་འཚམས་འདིའི ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་དུང་གཞོན་བསན་འཛིན་དབིག་
གཉནེ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུདང་འབྲལེ་
བའི ་ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒོན་ཞུས་ཞིང་། 
བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་
ཀིས་ཚོགས་འད་ུདང་འབྲལེ་བའི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ།   སླབོ་གྲྭ་སོ་སོས་ལས་
བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེརསེ་

ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འདའིུ་གཙོ་སྐངོ་བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
ཟུར་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུ
དབུ་འབདེ་ཀི་གསུང་བཤད་མདརོ་བསྡུས་
དང་འབྲལེ་ཉནི་གཉསི་ཀི་ཚོགས་འད་ུགཙོ་
སྐངོ་གནང་། ཐངེས་འདརི་བང་ཨ་རིའ་ི
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའི་
སྡ་ེཚན་དང་པའོ་ིསླབོ་དབེ་སྐརོ་དང་། བང་

ཨ་རིའི་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
སླབོ་གྲྭའི་མ་འངོས་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས། 
ད་ེབཞིན་ལས་འཆར་ཁག་གི་སྐརོ་ལ་གསོ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་
བང་ཨ་རིའི་ནང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༢༡ ཡོད་པ་དང་། སླབོ་
གྲྭ་ད་ེདག་གི་སླབོ་དབེ་གཅིག་མཚྱུངས་དང་
ཆ་སྙམོས་ཡོང་རྒྱྱུར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་
དངསོ་སུ་ལག་བསར་གིས་ལོ་དའེ་ིཕི་ཟླ་ ༤ 
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སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་དང་པ་ོད་ེབང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་འགན་ཁུར་འགོ་ཨ་
རིའ་ིས་གནས་མི་ཆི་གན་ Michigan ད་ུ
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་བང་ཀ་ེལི་ཕརོ་ན་ི
ཡའི་བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ག་ོསིྒག་

འགོ  བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་ཡིག་སླབོ་གྲྭའ་ིབདོ་
དག་ེལནྷ་འཛོམས།  ཞསེ་པའ་ིཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་གཉསི་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་
ཅིང་། ཚོགས་འད་ུཐངེས་གསུམ་པ་དང་། 
བཞི་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ནའིུ་
ཡོག་དང་ ༢༠༡༤ ལོར་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་
ར་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
 ད་ཐེངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
ལྔ་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བའི་དསུ་སྐབས་
འདིར་བང་ཨ་རིའི་ནང་བདོ་ཡིག་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ ༢༡ ཡོད་པ་དང་། སླབོ་གྲྭ་ད་ེདག་ལ་
དང་བངླས་བདོ་དག་ེགངས་ ༡༡༥ སླབོ་ཕུག་
ཆིག་སངོ་ལྷག་ཙམ་སླབོ་ཞུགས་ཀིས་གཟའ་
མཇུག་འཆར་ཅན་སླབོ་གྲྭ་འཚོག་བཞིན་ཡོད་
ཅིང་། སླབོ་གྲྭའ་ིནང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཙམ་
མ་ཟད། རིག་གཞུང་ཁབ་སནོ་དང་། རོལ་
ཆ། ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ། བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་
ལོ་རྒྱྱུས་སོགས་ཀང་སླབོ་འཁདི་གནང་བཞིན་
ཡོད།
གསོ་ཆོད། ༡) ཚོགས་འད་ུའདའི་ིཐགོ་ནས་
སྔནོ་འག་ོདང་འཛིན་རིམ་དང་པ།ོ གཉསི་པ་
བཅས་ཀི་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་སྣང་གསལ་
བསན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་དང་། ལས་
རོགས་སལྐ་བཟང་དབངས་སྒནོ་ལགས། བླ་ོ
བཟང་ཚེ་རིང་ལགས། སངས་རྒྱས་སྒལོ་
མ་ལགས་བཅས་དང་། འཛིན་རིམ་གསུམ་
པ་ནས་ལྔ་པ་བར་གི་སླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་པ་
བམས་པ་མཁས་གུབ་ལགས་དང་། སལྐ་
བཟང་ཚེ་རིང་ལགས། ཀརྨ་དངསོ་གུབ་
ལགས། སལྐ་བཟང་ཅྱུང་ལགས། བསན་
འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས། ཚེ་བརན་ཆོས་འབརོ་
ལགས་བཅས་ནས་སོ་སོའི་ལས་བྲལེ་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུདསུ་ཚོད་
ཆེད་བཏང་གིས་སླབོ་དབེ་བརྩམས་གནང་

བར་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་། འབྲལེ་ཡོད་བསྐར་ཞིབ་དང་གཏན་
འབབེས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་
དང་། ཨ་རི་དནོ་ཁང་དང་འབྲལེ་ཡོད་དའེ་ི
སྐབས་ཀི་ལས་བེད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་། ད་ལའྟ་ིལས་བདེ་བསན་འཛིན་
དབིག་གཉནེ་ལགས་ལ་ལེགས་གསོའ་ིབཀའ་
དནི་ཆེ་ཞུ། ༢) ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་དམིགས་
བསལ་འཛིན་རིམ་གཉསི་པའི་སླབོ་དབེ་ནང་
དག་ཡིག་དང་རགས་འཇུག བརྡ་སྤདོ་དང་
མ་མཐུན་པའི་གནད་དནོ་ཁག་ཚོགས་མི་
རྣམ་པས་དགོངས་ཚྱུལ་སྦྱང་བཤད་ཞུས་
པར་གསལ་བཤད་ཀིས་དག་པ་རྣམས་ཕུད། 
གཞན་དགངོས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་རྣམས་སླབོ་དབེ་
རྩམོ་སིྒག་པ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ནས་བླ་ོངསེ་བྱུང་
ཐགོ སབྐས་འཕལ་བརྡ་སྤདོ་དང་མ་མཐུན་
པ་ཁག་བསྒྱུར་བཅོས་ཀིས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་དནོ་ཁང་བརྒྱྱུ ད་ས་གནས་སོ་
སོར་གཏངོ་རྒྱྱུ ། ༣) ས་གནས་ཁག་ཅིག་
གིས་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་དང་འགམེས་སྤལེ་
ཟིན་པའི་སླབོ་དབེ་ས་གནས་སུ་མ་བཏང་
གོང་རགས་ཟིན་ཚོད་ལྟ་གནང་ཟིན་པ་ཁག་
ཕུད། ས་གནས་གཞན་སོ་སོར་སྔནོ་འག་ོདང་
འཛིན་རིམ་དང་པའོི་སླབོ་དབེ་རྣམས་ལག་
བསར་ཞུ་རྒྱྱུ ། འཛིན་རིམ་གཉསི་པའ་ིསླབོ་
དབེ་ནང་བརྡ་སྤདོ་དང་མ་མཐུན་པའ་ིརིགས་
ཕུད་གཞན་རྣམས་ཚོད་ལ་ྟགནང་ས་ེས་གནས་
སོ་སོའི་དགེ་རྒན་ཐུན་མོང་གི་བསམ་ཚྱུལ་
ཇི་ཡོད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ 
ནང་ཚྱུད་ཨ་རི་དནོ་ཁང་བརྒྱྱུ ད་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་བཞི་ནང་ཚྱུད་

བསྐར་ཞིབ་གནང་འསོ་གནང་ས་ེམཐའ་མའ་ི
གཏན་འབབེས་གནང་རྒྱྱུ ། ༤) འཛིན་རིམ་
གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ། ལ་ྔཔ་བཅས་ཀི་
སླབོ་དབེ་རྣམས་འཛིན་རིམ་ད་ེདག་ཡོད་པའ་ི
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཚོད་ལ་ྟགནང་རྒྱྱུ ། ད་ེདག་
ནང་སྐནོ་ཡོད་རིགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་
ཟླ་དུག་པའི་ཟླ་མཇུག་སྔནོ་ཨ་རི་དནོ་ཁང་
བརྒྱྱུ ད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱྱུ ། 
༥) ཡིག་རྒྱྱུགས་གཏངོ་ཕགོས་ཐད་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡོང་ཐབས་སུ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ལམ་སནོ་ལརྟ་ས་གནས་སོ་སོས་
གང་འགབ་ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ ། ༦) ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱ་ནང་ཟུར་ལའྟ་ིཡིག་
ཆ་ཁག་མང་དག་ཡོད་པ་ས་གནས་སོ་སོས་
གང་ཐུབ་བདེ་སྤདོ་གནང་རྒྱྱུ ། ༧) མཐུན་
རྐེན་སྦྱོར་ཐུབ་མཚམས་འགུལ་རིས་ཐོག་
ནས་ན་གཞོན་ཚོར་བདོ་སྐད་ལ་ད་ོསྣང་ཆེ་
ར་ུསླབེས་ཐུབ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ། ༨) སྔནོ་འག་ོ
ནས་འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བར་གི་སླབོ་
དབེ་རྣམས་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་གཉིས་
ཀའི་ནང་ཡོད་པ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བཟ་ོའགདོ་གནང་རྒྱྱུ ། ༩) སླབོ་མ་ཚོས་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་སྤལེ་ཐད་ཕ་མ་རྣམས་ནས་
ད་ོའཁུར་ཆེ་ཙམ་གནང་དགསོ་པ་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཕ་མ་རྣམས་ལ་གོ་བཀོན་སླབོ་གསོ་
གནང་རྒྱྱུ ། ༡༠) དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་སླབོ་
འཁིད་ཐབས་ལམ་དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་ལ་
ཟབ་སྦྱངོ་དང་ཉམས་མངོ་བར་ེརེས་གོ་སིྒག་
ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ། ༡༡) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ 
ལོའི་ཚོགས་འད་ུདུག་པ་ས་གནས་པཊོ་ལེན་
ཌ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་གོ་
སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ འི་སིྤ་མོས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་
ཡོད། །

སནྨ་ཁང་འགན་འཛིན་དང་སནྨ་ཞབས་པའ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
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ཨང་། ལས་འགན། དགསོ་ངསེ་ཤེས་ཚད་དམའ་མཐར། ལས་མངོ་། ས་མིག་
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དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན། ༡། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༦ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས། 
༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་
པར་ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས། 
༣། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ། 
༤། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་རྒྱྱུན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ། 

༥། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བས་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་ཡོད་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ། 
གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་
མཆན་དང་ལས་དམ་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ཕི་ད་ོཚོདུ་ ༥ གངོ་
འབུལ་དགསོ། 
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མིག་སནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་ཐག་གཅདོ་
བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ 
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རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་ལག་འཁརེ་བཟ་ོདང་མི་བཟ་ོབདོ་མི་སྒརེ་སོ་སོས་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱྱུ ་རེད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ 
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
དསུ་གཉསི་པའ་ིལས་ཉནི་མཐའ་མའ་ིསབྐས། 
རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ཐབོ་ཐང་ལེན་པར་ཕན་
གནདོ་ཇི་ཡོད་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་
འཇུག་བས་པའི་ཐགོ་ནས་ལམ་སནོ་གསལ་
པ་ོཞིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདགུ ཅསེ་གསུངས་
པ་དའེི་ཐད་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསལ་
བཤད་གནང་དནོ།
 བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཇུག་
བ་དགསོ་བྱུང་ན་བ་རྒྱྱུ ་རེད། འནོ་ཀང་ད་ེ
སྔནོ་བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་ཞུས་ཡོད། རྒྱ་
གར་གི་ཁམིས་ནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ 
༡༩༨༧ བར་ད་ུརྒྱ་གར་ནང་སྐསེ་པ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ རསེ་སུ་ཕ་མ་གང་རངུ་ཞིག་
རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ཡིན་ན་བུ་ཕུག་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་རེད་ཅསེ་བཀདོ་ཡོད་སབས། རྒྱ་
གར་གི་མི་སེར་ལག་འཁེར་ལེན་ཆོག་གི་
ཡོད་པ་རེད། བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་
པ་ཚོའ་ིནང་ད་ུཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༨༧ 
བར་རྒྱ་གར་ནང་སྐསེ་པ་མང་པ་ོཡོད། ད་ེརྒྱ་
གར་གི་ཁམིས་ཡིན་སབས། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ 
ནས་ ༡༩༨༧ བར་ཟརེ་བ་ད་ེབདོ་པ་གཅིག་
པུ་མ་རེད། དསུ་ཡུན་དའེ་ིབར་ད་ུརྒྱ་གར་
ནང་ད་ུསུ་ཞིག་སྐསེ་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད་དསུ། རྒྱ་
གར་གི་ཁིམས་ནང་མི་སེར་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་
ཅསེ་ཐག་བཅད་ཚར་བ་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་གི་ངསོ་ནས་མི་སེར་ཞུ་ཆོག་གི་མ་
རེད་ཅེས་གསུང་ཆོག་གི་མེད་པར་བརནེ། 
བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ནས་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་
ན། ང་ཚོས་དགག་བ་མེད་པའ་ིཡིག་ཆ་ No 

Objection Letter འབུལ་གི་ཡོད། འནོ་
ཀང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་བསོ་ཞེས་ནམ་ཡང་ཞུ་མངོ་མེད། 
གང་ཡིན་ཞ་ེན། ང་རྒྱ་གར་མི་སེར་བདེ་ཀི་
ཡིན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་དགག་བ་
ཡོད་མེད་ཀི་ལམ་སནོ་གནང་རོགས་གནང་
བརདོ་ཡོང་དསུ་ང་ཚོས་དགག་བ་མེད་པའི་
ཡིག་ཆ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་བསོ་ཞསེ་ཞུ་ཡི་མ་རེད།
 མི་སེར་བོས་ཞེས་ཞུ་མི་དགོས་
དནོ་གང་ཡིན་ཞ་ེན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འདི་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་གཙོ་
ཆེ་ཤོས་ཆབ་སིད་ཀི་རྩ་དནོ་དང་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅྱུའི་ནང་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཀི་འགན་ད་ེབདོ་ནང་
གི་བདོ་མིའི་བད་ེསྡུག་དང་ཁོང་ཚོའི་མངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ད་ེདང་མཉམ་
ད་ུབཙན་བོལ་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་བལ་འབུྲག་
གསུམ་ནང་གི་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་ཚོའི་
བད་ེསྡགུ་ལ་གཟགིས་རྒྱྱུ ་བཅས་རེད། ཕི་
ནས་རོགས་དངུལ་གནང་ཡོང་སྐབས་བདོ་

པ་སྐབས་བཅལོ་བ་ཡོད། ད་ེདག་ལ་རོགས་
དངུལ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། 
ང་ཚོ་སྐབས་བཅོལ་བ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་ཕི་རྒྱལ་ནས་རོགས་དངུལ་ཞུས་
ཏ།ེ གཞིས་ཆགས་དང་སླབོ་གྲྭ། སནྨ་ཁང་
བཙྱུགས་པ་ད་ེདག་བདོ་པ་སྐབས་བཅལོ་བའ་ི
ཆེད་ད་ུཡིན་ཞསེ་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། ང་
ཚོས་རྒྱ་གར་གི་མི ་སེར་ཡིན་ལབ་
པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ལྟ་གི་
རེད། ཁདེ་རང་ཚོས་རོགས་དངུལ་
ཞུ་དགོས་དནོ་མི་འདགུ་ཟརེ་གི་རེད། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལ་ྟརགོ་བདེ་
རྒྱྱུ ་ནི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་ཚོར་
ཡིན་སབས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཞུས་ཞེས་ནམ་
ཡང་ལམ་སནོ་གནང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། 
དརེ་བརནེ་ད་ོབདག་སོ་སོས་ཐུགས་
ཐག་གཅདོ་དགསོ་རེད། གལ་ཏ་ེད་ོ
བདག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ལག་
འཁརེ་ Passport ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཁམིས་
ཀི་ཐགོ་ནས་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་
ཁག་གཅིག་གིས་ད་ེལརྟ་ཞུ་གི་འདགུ ད་ལ་ྟ
ཡིན་ནའང་གོ་ནརོ་ཐབེས་ཀི་ཡོད་ས་རེད། 
རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ལག་འཁརེ་ Passport 
ཞུས་པ་ཡིན་ན་སྐབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་
དང་ཕི ་སྐོད ་ལག་འཁེར་སེར་པ ོ་ག ་རེ ་
ཆགས་ཀི་རེད། ཚང་མ་ཉར་ཆོག་གི་རེད་
དམ་མ་རེད། ངས་རྒྱ་གར་ནང་འསོ་་བླུག་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་ད་ེབཟསོ་པ་ཡིན། ད་
ང་ལ་སྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་དང་ཕི་སྐདོ་
ལག་འཁརེ་སེར་པ་ོབསྡུ་ཤོག་ཟརེ་གི་འདགུ 
ཅསེ་ཞུས་མཁན་འདགུ
 རྒྱ་གར་ནང་འོས་ ་བླུག ་ ཆོག་
པའ་ིལག་འཁརེ་དང་། ཕི་སྐདོ་ལག་འཁརེ་ 
Passport བཟསོ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཞུས་ན་ཨ་ཅང་ཅང་
སྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་(R.C)དང་། དབེ་
སེར་པ་ོཡར་བསྡ་ུདགསོ་ཀི་ཡོད། གང་ཡིན་
ཟརེ་ན། ང་རྒྱ་གར་ཡིན་ཟརེ་གི་ཡོད་དསུ། 
རྒྱ་གར་ཡིན་ཚར་རསེ་ཁདེ་རང་ལ་བདོ་པའ་ི
སྐབས་བཅོལ་ལག་འཁརེ་དགོས་དནོ་ཡོད་
པ་མ་རེད། བདོ་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་
འཁརེ་ད་ེག་རེ་རེད་ཟརེ་ན། ཁདེ་རང་བདོ་
པ་ཡིན་ཟརེ་དསུ་རྒྱ་གར་ནང་བསྡད་ཆོག་
པར་ཡིག་ཆ་གནང་བ་རེད། ཁདེ་རང་རྒྱ་
གར་ཡིན་ཟརེ་དསུ་ཡིག་ཆ་ད་ེནསུ་མེད་ཕིན་
ཚར་བ་རེད། ཕི་རྒྱལ་ལ་ལག་དབེ་སེར་
པའོ་ིཐགོ་འག་ོགི་ཡིན་ཟརེ་རྒྱྱུ ་མེད། ཕི་སྐདོ་
ལག་འཁརེ་ Passport ཞུ་ན་ཨ་ཅང་ཅང་
འསོ་བླུག་ཆོག་པའི་ལག་འཁརེ་བཟ་ོཔ་ཡིན་
ནའང་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་དང་ལག་དབེ་
སེར་པ་ོབསྡ་ུདགསོ་ཀི་ཡོད་རེད། གཉསི་
ཀར་ཉར་ཆོག་གི་མེད། ད་ེཁམིས་འགལ་
རེད། རྒྱ་གར་ནང་འསོ་་ཤོག་བླུག་རྒྱྱུ ་ད་ེ
རྒྱ་གར་མི་སེར་ལ་མ་གཏགོས་མེད། དརེ་

བརནེ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་
རྒྱ་གར་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ 
Overseas Citizen of India གནང་གི་
ཡོད། ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་
ཕབེས་པ་ཡིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོར་ཐབོ་ཐང་

ཆ་ཚང་ཡོད། འནོ་ཀང་ཐབོ་ཐང་གཅིག་
མེད་པ་ན་ིའསོ་བླུག་པ་དང་བཞེངས་ཆོག་གི་
མེད། དརེ་བརནེ་འསོ་བླུག་རྒྱྱུའ་ིལག་འཁརེ་
བངླས་ཚར་རསེ་སྐབས་བཅོལ་ལག་འཁརེ་
དང་ལག་དབེ་སེར་པ་ོཉར་ཆོག་གི་མེད། ད་ེ
ཐུགས་ལ་ཉར་རོགས་གནང་། རྒྱ་གར་གི་
མི་སེར་ཐབོ་ཐང་ཞུ་ན་ཕན་གནདོ་གང་ཡོད་
ད་ོབདག་སོ་སོས་གཟགིས་རྒྱྱུ ་རེད། གཞི་
རྩའ་ིང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བ་ཆོག་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ོ
བདག་སོ་སོར་ཚོང་ཁང་དང་མགནོ་ཁང་
ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཕན་བུ་ཕན་
སདི། ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཡོད་
པའི་དབང་གིས་ཚོང་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བརྒྱག་
རྒྱྱུར་ཕན་བུ་སབས་བད་ེབ་ཡོད་སདི། འནོ་
ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བ ོད་མི་སྐབས་
བཅོལ་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཁང་པ་དང་། 
ས་ཆ་ཉ་ོཆོག་པ་དང། ཚོང་རྒྱག་ཆོག་པའ་ི
བཀའ་འཁལོ་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ལག་
དབེ་སེར་པ་ོནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་ཞིག་
ཡོད་རེད། དབེ་སེར་པ་ོའད་ིརྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའག་ོཆོག་པའི་བཀའ་འཁལོ་
གནང་ཡོད་ཀང་ལྡི་ལི་གནམ་ཐང་གཙོས་
པའི་གནམ་ཐང་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གར་ལས་བདེ་
ཚོས་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་དབེ་སེར་པ་ོ
འད་ིག་རེ་རེད། ཅསེ་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་གར་
གི་ལས་བདེ་ཚོར་གོ་རགོས་མེད་པའི་རྐེན་
གིས་བདོ་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་ཉ་ོཆོག་པ། ཚོང་
བརྒྱག་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་ནའང་
དབེ་སེར་པ་ོནང་བཞིན་གོ་རགོས་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་རེད་མ་གཏགོས་
བཀའ་འཁལོ་ཡོད་རེད།
 དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཞུས་
པ་ཡིན་ན། སབས་བད་ེབ་ཡོད། ད་ེབཞིན་
ཕི་རྒྱལ་ད་ུའག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་མི་སེར་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། སབས་བད་ེར་ུའག་ོགི་ཡོད་
ཀང་། རྒྱ་གར་མི་སེར་བས་པ་ཡིན་ན་ང་

ཚོ་སྐབས་བཅོལ་བའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་
སེལ་མི་ཐུབ། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་མི་སེར་
ཡིན་པ་ཙམ་གི་ལས་ཀ་ཐབོ་ཆོག་ཆོག་མེད། 
རྒྱ་གར་ཡུ་པ་ིམངའ་སྡསེ་ Uttar Pradesh 

སྦྲག་པའ་ིས་དམིགས་ ༡༥༠ ཙམ་ཡོད་
ཅསེ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་རེད། སནྙ་ཞུ་

ཕུལ་མཁན་འབུམ་གཅིག་ལགྷ་བྱུང་
བ་རེད། ལག་འཁརེ་ཚད་མཐ་ོབ་ོ
ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ཡོད་སབས། བདོ་པས་ང་ལ་
རྒྱ་གར་མི་སེར་ཡོད། ང་འདའི་ི
ནང་ཐོབ་ཐང་དགོས་ལབ་པ་ཡིན་
ན། འབུམ་གཅིག་དང་ལགྷ་ཙམ་གི་
མཉམ་ད་ུསནྙ་ཞུ་འབུལ་ནས་འགན་
བསྡུར་བས་ནས་འག་ོདགོས་རེད་
མ་གཏགོས་ཁེད་རང་རྒྱ་གར་མི་
སེར་རེད་ཅེས་ལམ་སང་ཐབོ་ཐང་
མེད། རྒྱ་གར་མི་སེར་ཆགས་པ་

ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་གནས་སངས་
སིྤ་མཚྱུངས་ཀི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་པ་རེད་
མ་གཏགོས་དམིགས་བསལ་གི་ཐབོ་ཐང་ཧ་
ཅང་ཐབོ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་ཞུ་མཁན་མང་ད་ུསོང་ན། གཞིས་
ཆགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་དང་མེད། གཞིས་
ཆགས་དང་སླབོ་གྲྭ་ད་ེདག་མང་ཆེ་བ་བདོ་མི་
སྐབས་བཅོལ་བ་ཞེས་ཐབོ་ཐང་བསུྐན་ཡོད། 
རྒྱ་གར་མི་སེར་ཆགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་མཐུན་རྐེན་འགོ་འག་ོདགོས་རེད་
མ་གཏགོས་སྐབས་བཅོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་
བླང་རྒྱྱུ ་ཡོད་མེད་ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་མི་སེར་
བླང་མཁན་མང་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་ན་སྐད་ཆ་
ད་ེཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོགི་རེད། སབྐས་དརེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ལངས་ཕགོས་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཆགས་ཀི་རེད། དརེ་
བརནེ་འགའ་ཤས་ཀིས་ངས་རྒྱ་གར་གི་མི་
སེར་ལག་འཁརེ་དང་། འསོ་བླུག་ཆོག་པའ་ི
ལག་འཁརེ་བླང་ས་ེཐབོ་ཐང་གཞན་རྣམས་
བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་ལརྟ་བངླ་རྒྱྱུ ་ཡོང་གི་
རེད་བསམས་པ་ཡིན་ན། ད་ེལརྟ་ཡོང་གི་མ་
རེད། ད་ཆ་རྒྱ་གར་མི་སེར་ལེན་མཁན་ཉུང་
ཤས་ལས་མེད་སབས། གནས་ཚྱུལ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལགྷ་པར་ཁ་ཐརོ་ནང་
ཡིན་པ་ཡིན་ན། གནས་ཚྱུལ་ཆྱུང་བ་ཞིག་
རེད། མང་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚྱུལ་ད་ེ
དག་ལང་ཡོང་གི་རེད། མ་འངོས་པར་གསོ་
ཚོགས་ནང་དའེི་སྐརོ་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་ངསེ་
རེད་ལ། ཡོང་དགསོ་ཀི་རེད། སབྐས་དརེ་
སིད་བྱུས་ཀང་གཏན་འབབེས་བདེ་དགོས་
ཀི་རེད་བསམས་ཀི་འདགུ ཐབོ་ཐང་ག་ཚོད་
ཡོད་མེད་སོ་སོས་ཐག་གཅདོ་རྒྱྱུ ་རེད། འནོ་
ཀང་དསེ་རྐནེ་པས་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡོང་གི་
འདགུ་ཅ་ེན། ཉ་ེབའ་ིཆར་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ། 
དེ་བཞིན་སྦར་སིལ་ཁུལ་དུ་ཤོག་བུ་ནག་
པརོ་ཡིག་ཆ་མི་ཐབོ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕད་
བཞིན་ཡོད། ཉ་ེཆར་ངས་ག་ོབ་ལརྟ་ན། ཁ་ེ

ན་ཌར་སྐབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ཚོར་ད་ེསྔ་
ནང་བཞིན་མེད་པར་ཧ་ཅང་དམ་ད་ུཕིན་
འདགུ ཁམིས་དཔནོ་ཡན་ཆད་ནས་རྒྱ་གར་
ནང་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཚོར་སྐབས་བཅོལ་
ལག་འཁརེ་ལོ་ལའྔ་ིརིང་དསུ་འགྱུངས་འདགུ 
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བྱུས་ ༢༠༡༤ ནང་བདོ་མིར་ཐབོ་ཐང་མང་
པ་ོའདགུ ཁདེ་རང་ཚོ་ལོ་ལའྔ་ིརིང་སྡདོ་ཆོག་
གི་འདགུ ཅསེ་དཔ་ེགངས་ཀི་ཡོད་འདགུ
 དངེ་སྐབས་ང་ཚོ་མི་སེར་དང་ 
Passport ཞུ་མཁན་ཚོས་ཁབ་བསྒགས་ཧ་
ཅང་བདེ་ཀི་འདགུ ཁབ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
བས་པར་བརནེ་ཚགས་ཤོག་ཁག་མང་པའོི་
ནང་ཐནོ་ཡོད་སབས་ཁམིས་དཔནོ་གིས་ཁདེ་
རང་ཚོར་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཞུ་རྒྱྱུ ་འདགུ རྒྱ་
གར་མི་སེར་ཞུས་འདགུ རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
དང་། ལྡ་ིལིའ་ིཁམིས་ཁང་ནས་ཞུས་པ་ལརྟ་
ཐབོ་འདགུ ཁདེ་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་མི་སེར་
བདེ་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་ན་ིའདགུ འདརི་སྐབས་
བཅལོ་གི་ཐབོ་ཐང་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ཐབོ་
ཐང་བཟང་ད་ུཕིན་འདགུ ཁདེ་རང་ཚོར་རྒྱ་
གར་གི་མི་སེར་ལག་འཁརེ་དང་ཐབོ་ཐང་
འདགུ ཅསེ་ཁམིས་དཔནོ་གི་གསུངས་པར་
བརནེ་ད་ོབདག་ལ་ཕན་གི་ཡོད་ནའང་ཁབ་
བསྒགས་བས་པར་བརནེ་གཞན་ལ་གནདོ་ཀི་
འདགུ་ཟརེ་ན་འགགི་གི་མེད། འད་ིབདནེ་པ་
ཡིན་པ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་སབས། 
ཁིམས་དཔནོ་གིས་སྐབས་བཅོལ་བདོ་མི་
ཞསེ་ Google ནང་འཚོལ་ཞིབ་སབྐས་རྒྱ་
གར་མི་སེར་ཞུས་འདགུ རྒྱ་གར་མི་སེར་
ཐབོ་འདགུ
 ཐོབ ་ཐང་འདུག་ཅེས་མཐོང་
ཡོང་དསུ་ཁིམས་ཐག་དང་པ་ོགཅོད་དགོས་
ཀི་ཡོད་རེད། ཁམིས་ཐག་དང་པ་ོགཅདོ་
ཡོང་དསུ་དམ་ད་ུའག་ོགི་ཡོད་རེད། དརེ་
བརནེ་ཕི་རྒྱལ་ཕབེས་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་
དགངོས་པ་བཞསེ་རྒྱྱུ ་ད་ེསོ་སོ་སྒརེ་ཐགོ་ནས་
ཕབེས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན་ལ་ྟཅི། བུ་ལོན་མང་
པ་ོགཡར་ཏ་ེཕབེས་པ་ཡིན་ན། ཕི་རྒྱལ་ད་ུ
སྐབས་བཅལོ་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ན་ིགངོ་གི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེ
དག་ལ་བརནེ་ནས་ཉུང་ད་ུདང་དཀའ་ལས་
ཁག་ཏུ་འག་ོགི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་རོགས་
གནང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་
ཆེན་པ་ོརེད། ཐབོ་ཐང་པ་ོཞིག་གནང་ཟནི་
པ་རེད། ཕན་གནདོ་ཆ་ཚང་ཡོང་གི་འདགུ 
ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་དགག་
ཆ་མེད། ཅསེ་ཕག་བྲསི་འབུལ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད་
མ་གཏགོས་གཞན་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཞུ་དགསོ་
རེད་ཅསེ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་ཞུ་གི་མེད། ང་ཚོས་
རྒྱ་གར་མི་སེར་ཞུ་མི་ཆོག་ཟརེ་རྒྱྱུ ་མེད། རྒྱ་
གར་མི་སེར་ཞུ་ཆོག་ཟརེ་གི་མེད། ཟརེ་གི་
མ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥4

དག་ེཚྱུལ་སླངོ་དང་ཚངས་སྤདོ་དག་ེབསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་སྩལ་བ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨི་སི་རེལ་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཤི་མོན་
པ་ེརི་སི་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་ཕམ་མཛད་པ།

༄༅། །ཨི་སི་རེལ་གི་སདི་འཛིན་དང་
སདི་བླནོ་ཟུར་པ། ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཤི་མོན་
པ་ེརི་སི་ Shimon Peres མཆོག་དགུང་
གངས་ ༩༣ ཐགོ་ཀདླ་རྩའ་ིགབི་སྐནོ་ཚབས་

ཆེ་ཕ ོག་རྐེན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་པ་ེརི་སི་ཞི་བདའེ་ིཐབེས་རྩ་ཁང་ Peres 

Peace House གི་འགན་འཛིན་མཆོག་གི་
མཚན་ཐགོ་ནས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་
ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།  ཉ་ེལམ་སྐ་ུ
ཞབས་ཤི་མོན་པ་ེརི་སི་མཆོག་ཀདླ་རྩའི་གབི་
སྐནོ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་རྐེན་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་བྱུང་བར་ངསོ་རང་

ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱུང་། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
ཆེ་བའི་དསུ་སབྐས་འདིར་ངསོ་ཀིས་དམ་པ་
ཁངོ་ལ་སྨནོ་ལམ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས་སེམས་

ག སོ ་ ཞུ ་
རྒྱྱུ ་ ཡི ན ། 
འ ད ས ་
ལོ འི ་ ན ང ་
ས ་ཕོགས ་
འད་མིན་ད་ུ
ངོས ་ ཀི ས ་
དམ་པ་ཁངོ་
དང་ཐེངས་
འགའ་ཤས་

མཇལ་ མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཇལ་འཕད་
མཐའ་མ་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཇརོ་ཌནོ་
ཡུལ་ད་ུབྱུང་། སབྐས་དརེ་ང་ཚོ་ན་ོབལེ་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞེས་མོང་མཁན་
རྣམས་ཀི་ཞི་ བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་
པ་དང་། ལནྷ་ཚོགས་དའེ་ིཐགོ་ཞི་བདའེ་ིདབུ་
ཁདི་རྣམ་པ་ཙམ་མ་ཟད།  བླ་ོགསོ་ལནྡ་པའ་ི
སྐ་ེབ་ོགཞན་ཡང་མཉམ་བཞུགས་ཀིས་ག་ོལ་
སིྤའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སྐརོ་གོ་བསྡུར་
བྱུང་ཡོད། སྐ་ུཞབས་ཤི་མོན་པ་ེརི་སི་དམ་

པ་ཁོང་གིས་ཨི་སི་རེལ་དང་པ་ེལི་སི་ཊེན་ 
Israel and Palestine ཡུལ་གཉསི་དབར་ཞི་
བད་ེབསུྐན་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གནང་
བ་དརེ་ངོས་ཀིས་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་
ཞུས་ཡོད།  ཁངོ་གི་འབད་བརྩནོ་གནང་
བའ་ིརསེ་འབྲས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ཨི་
སི་རེལ་དང་པ་ེལི་སི་ཊེན་ཡུལ་གཉསི་དབར་
ལོ་རྒྱྱུས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ཞི་བདའེི་གསོ་
མཐུན་ Oslo Peace Accords འཇགོ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་གསུང་འཕིན་དའེི་ནང་སྐུ་
ཞབས་ཤི་མོན་པ་ེརི་སི་དམ་པ་ཁོང་ནི་གུ་
ཡངས་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་ཡང་ཡང་
གསུང་མཁན་ ཞིག་ཡིན་པ་ཐུགས་དན་གསོ་
མཛད་པ་དང་སྦྲགས་འཁདོ་དནོ། ཐངེས་
གཅིག་དམ་པ་ཁངོ་གིས། ད་ལའྟ་ིཆར་པ་ེལི་
སི་ཊེན་ཡུལ་འད་ིཨི་སི་རེལ་གི་ཁིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ས་ཐག་ཉ་ེཤོས་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། འབྱུང་འགྱུར་གགོས་པ་ོཉ་ེཤོས་ཤིག་
ཀང་ཆགས་སདི། ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེརིང་
མིན་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཡུལ་གཉསི་པ་ོགགོས་
པ་ོཉ་ེཤོས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་ཐུགས་གསོའ་ི
འཕནི་ཡིག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕ་ིལི་པནི་ Philippines གི་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་མི་
རི་ཡམ་ཌི་ཕནེ་སོར་སན་ཏ་ིཡ་ག་ོ Senator 

Miriam Defensor-Santiago མཆོག་
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་སྦྲགས། ཤུལ་
ལུས་ནང་མི་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུས་འདགུ  ད་ེཡང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཁངོ་ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་གླ་ོབའ་ི
འབྲས་ནད་ཀི ་རྐེན ་པས་འདས་གོངས་
སུ་གྱུར་བ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་ན་ིདགུང་
གངས་ ༧༡  ཡིན་འདགུ  ད་ེཡང་སདི་
སྐོང་མཆོག་གི་ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་
ནང་འཁདོ་དནོ།   ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་གོས་ཚོགས་
གོང་མའི ་འཐུས་མི ་ལྕམ་སྐུ ་ མི ་ རི ་ཡམ་
ཌི་ཕནེ་སོར་སན་ཏི་ཡ་གོ་མཆོག་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚྱུལ་
ཐོན་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱུང་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
དམ་པ་ཁོང་ནི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐུགས་འདསི་ཆེ་ཞིང་
བདོ་མིའི་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཡུན་རིང་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།  ཕ་ིལི་པནེ་ཡུལ་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། དརེ་བརནེ་དམ་པ་

ཁོང་གིས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་རྒྱལ་ནང་
དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆ་འད་མིན་ཐགོ ཚོར་
ཤུགས་ཆེན་པསོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བཀའ་དནི་
སྙངི་བཅངས་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ད་ལ་ྟཤུལ་ལུས་
ནང་མི་རྣམས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་
དསུ་སབྐས་འདིར་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ།

 དམ་པ་ཁོང་སེན་ལུག་སྨན་ཁང་ 
St. Luke’s Medical Center ད་ུམཚན་
མོ་གཉདི་ནང་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་དང་། 
ཁངོ་ལ་སྐུ་ཟླ་དང་ཕུ་གུ་བུ་གཅིག་ཡོད་འདགུ 
སིྤར་དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ནས་ 
༢༠༠༡ བར་དང་། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
ནས་ ༢༠༡༦ བར་ཕ་ིལི་པནེ་ཡུལ་གི་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ཡུལ་དའེ་ིསདི་
འཛིན་གི་འསོ་མིར་བཞངེས་ཡོད།།

དམིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༤ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ཤར་གླངི་
བསན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་ལགས་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་སུ་དལི་བསྒགས་ལས་དནོ་ཆེད་དུང་
ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་མིག་
དམར་ཉནི་ནས་དངསོ་སུ་དལི་བསྒགས་ལས་

ཁུངས་སུ་ལས་འཁུར་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་ཤར་གླངི་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་
ལགས་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་སྐསེ་ཤིང་། རྡ་ས་བདོ་ཕུག་ཁིམ་
སྡའེ་ིམ་ལག་སླབོ་ཁག་ནས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ 
ཐནོ་རསེ་རྒྱ་གར་མ་དྷ་ར་སིའི་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་འབྲལེ་ལམ་རིག་པའི་
ཐོག་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་། 
སི་ཁོཌ་ལན་ཌི་ནང་ཡོད་པའི་ཨེ་ཌིན་བྷག་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་མདུན་
ལམ་ལམ་སནོ་ཐགོ་རབ་འབམས་པའ་ིབསབླ་
པ་མཐར་སོན། ད་ལའྟ་ིཆར་ཨ་རིའ་ིམེ་སེ་
ཆྱུ ་སིཌ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནང་
ཆབ་སིད་འབྲལེ་ལམ་རིག་པའི་ཐགོ་འབུམ་
རམས་པའི་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་པ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་

དནོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་རྒྱྱུ ན་ལས་ 
International Tibet Network ལ་བདམས་
ཐནོ་བྱུང་རསེ། ༢༠༡༢ ལོར་རྒྱྱུན་ལས་ཀི་
ཚོགས་གཙོར་ Co Chair བདམས་ཐནོ་
བྱུང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བདོ་ཀི་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་འགོ་འཛུགས་གནང་བའི་
བཙན་བལོ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་དང་ཁམིས་དནོ་
ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་གི་ལས་འཆར་ཚགས་
ཚྱུད་ཡོང་སདླ་སླབོ་སནོ་གནང་མུས་ཡིན་ཞིང་།   
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་གསར་འཛུགས་བྱུང་
བའ་ིབདོ་རྒྱ་སྨྱུག་གགོས་ Tibetan-Chinese 

PEN Association ཀི་དུང་ཆེར་བདམས་
ཐནོ་བྱུང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ 
དང་ ༡༦ སོ་སོར་དབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་སུ་
བདམས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད། 
 ད་ེབཞིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་

རྡརོ་ལགས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའ་ིའགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་དང་། ཁངོ་གིས་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་དང་མིའི་ནསུ་
ཤུགས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ས་བརན་ཚགས་ཚྱུད་
དང་འབྲལེ་བའི་ལས་གཞི་འད་མིན་ཐོག་
ཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་
ཁངོ་ན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ བར་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་གནང་མོང་ཡོད་འདགུ་ཅིང་། 
ད་ེསྔནོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་
སླབོ་སནོ་པ་གནང་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བང་
ཕོགས་ཀེལ་ལི་ཕ ོར་ནི་ཡའི ་བ ོད་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གནང་

འདགུ ཁངོ་ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ི
ནང་གི་གགས་ཅན་མཐ་ོསླབོ་སེན་སི་ཊེ་ཕན་  
St. Stephen’s College དང་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་
ནས་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐནོ་
རསེ། ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁརེ་བྷ་ོསི་ཊོན་ Boston 
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཊབ་ཊི་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གྲྭ་ Tufts University ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཚོང་ལས་དང་ཆབ་སདི་རིག་པའ་ིཐགོ་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ཐནོ་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ 
ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ི
རིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་
ཆེན་མོ་ནས་ཕབེས་པའི་རྒྱ་རིགས་དང་། 
དེ་བཞིན་སོག་པ ོ་སོགས་ཁོན་མི ་གངས་
༣༨༨ ལ་དག་ེཚྱུལ་ཕ་མ་དང་དག་ེསླངོ་། 
ཚངས་སྤོད་དགེ་བསྙནེ་བཅས་ཀི་སྡམོ་པ་

སྩལ་ཡོད།  ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ 
ཉི ན ་ ཐེ ་
ཝན ་ དང ་
རྒྱ ་ ན ག ་
སྐ མ ་ ས ་
ཆེ ན ་ མོ ་
ནས་ཕབེས་
པ འི ་ རྒྱ ་

རིགས་གངས་ ༨༣ ལ་དག་ེཚྱུལ་གི་སྡམོ་པ་
སྩལ་བ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ཐ་ེཝན་
དང་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་མོ་ནས་ཕབེས་པའི་
རྒྱ་རིགས་གངས་ ༨༧ ལ་དག་ེཚྱུལ་མའ་ི
སྡམོ་པ་སྩལ།  ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
བདོ་མི་གསུམ་དང་རྒྱ་རིགས་གངས་ ༨༤  

བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༨༧ ལ་བསྙནེ་རགོས་
ཀི་སྡམོ་པ་སྩལ་བ་དང་།  ཕི་ཟླ་ ༡༠  ཚེས་ 
༡ ཉནི་སོག་རིགས་གངས་ ༡༣༡  ལ་
ཚངས་སྤདོ་དགེ་བསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་སྩལ་ཡོད་
པ་བཅས།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ 5

གསོ་ཚོགས་ནང་སྒ་ོགསུམ་གི་སྤདོ་པ་འཁརེ་སངས་ད་ེའབྱུང་འགྱུར་མི་རབས་ཚོར་མིག་དཔ་ེའསོ་པ་ཞིག་གནང་གལ་ཆེ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་སབྐས་བཅྱུ་
དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་པའི་ཉནི་
མཐའ་མར་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་མཇུག་
བསྡམོས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཐངེས་

འདིའི་གསོ་ཚོགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་བཀུར་
འསོ་སིྤ་འཐུས་ནང་ཕན་ཚྱུན་ཚིག་རྒྱག་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་དང་། བཀའ་མོལ་གསུང་སབྐས་
དང་པ་ོབཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་དའེི་ཞལ་
ལ་གཟིགས་ནས་ཐད་ཀར་གསུངས་གནང་
བ་ད་ེའདའི་སྤདོ་ལམ་བསནེ་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་
ཚོགས་གཙོར་སེམས་འཚབ་ཕན་བུ་བྱུང་།
 འནོ་ཀང་ང་རང་ཚོ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ཡིན་པ་དང་། གང་ཟག་དསེ་
བ ོད ་བསན་པ་ཆབ་སིད ་ཀི ་ཐོག ་འགན་
ཁུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་ཞུས་པའི་
ཆ་ནས་རེད། ང་རང་ཚོ་བསམ་ཚྱུལ་མ་
མཐུན་པ་སིྤ་དང་། ད་ེབཞིན་བསམ་ཚྱུལ་
མ་མཐུན་པའི་ཐགོ་ནས་བག་ོགླངེ་གི་ཆ་ཤས་
ལེན་ཕོགས་ལའང་གཏམ་བཤད་གཅིག་
གྱུར་ཡོང་གི་མེད་པ་ཚོགས་གཙོས་ཤེས་ཀི་
ཡོད། འནོ་ཀང་ང་རང་ཚོ་བདོ་སིྤ་པའ་ིམི་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ལས་དནོ་གང་
འད་ཞིག་བརྩམས་པ་ཡིན་ནའང་མཐའ་མ་
ད་ེབདོ་མི་རིགས་ལ་ཕན་ཐགོས་དགོས་རྒྱྱུ ་
དང་། འབྱུང་འགྱུར་བདོ་མི་རིགས་གསར་
པ་ད་ེཚོས་ང་ཚོའི་དསུ་ཚོད་འདིར་ཕི་མིག་
བལ་ྟསབྐས་ད་ེཚོ་གས་དངསོ་གནས་ཀི་ཚད་
དང་ལནྡ་པ་ཞིག་དང་ཡིད་ཆེས་ཆ་འཇགོ་ཞུ་
ས་ཞིག་རེད་འདགུ་བསམ་པའི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀི་
སངོ་ཆ་ད་ེབསངྐ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་ད་ཐངེས་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་དསུ་གཉསི་པ་རེད། ད་དངུ་དསུ་
ཚོད་མང་བ་ཞིག་ལྷགཡོད་པ་ད་ེཚོའི་ནང་
འགན་ཁུར་བཞེས་ཕགོས་ད་ེཚད་དང་ལྡན་
པ་ཞིག་གནང་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ད་ེབདོ་མི་མང་གིས་འགན་བསྐུར་བའི་ཐགོ་
ནས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས་
སོ་སོའི་བསམ་ཚྱུལ་གང་བྱུང་གནང་སའི་
སྡིངས་ཆ་ཞིག་མིན་སབས་ད་ེཚོ་གས་ཕན་
བུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོམིན་
ནམ་བསམ་བྱུང་། ད་ེབཞིན་སིྤ་འཐུས་སྒརེ་
གི་གསལ་བཤད་གཅིག་ཕབེས་པ་རེད། སིྤ་

འཐུས་སྒརེ་གི་གསལ་བཤད་ཕབེས་ཆོག་རྒྱྱུ ་
ད་ེཚོགས་འདའིུ་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་
བེད་ཕོགས་ཀི་སིྒག་གཞིའི་དགོངས་དནོ་
ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་ཚོགས་གཙོ་གཉསི་
ཀི་ངསོ་ནས་ག་ོསབྐས་ཕུལ་བ་རེད། དའེ་ི
རེས་སིད་སྐོང་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་ལན་འདབེས་འཕསོ་ད་ེལགྷ་ཡོད། ད་ེ

དང་མཉམ་ད་ུགསུང་སབྐས། ཟང་ཟངི་
གི་རྣམ་པ་ཕན་བུ་བྱུང་བའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་
སབྐས་ཕན་བུའ་ིསེམས་འཚབ་བྱུང་། འནོ་
ཀང་ཚོགས་གཙོས་སངས་འཛིན་བདེ་ཕགོས་
ད་ེབཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང་
མཐུན་པ། ཚོགས་འདའུ་ིའག་ོལུགས་དང་
ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིྒག་གཞི་དང་
མཐུན་པ་འག་ོཡོད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།
 འནོ་ཀང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས་
གཅིག་བས་ན་ཚོར་བའི་ཐོག་ནས་ཕབེས་
མིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་། 
ད་ེགང་རེད་བརདོ་ན། གསོ་ཚོགས་ར་བ་
འདིའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་ང་ལས་
ལགྷ་པ་སུ་ཡོད། ཅསེ་པའ་ིབཀའ་མོལ་ཞིག་
གསུངས་སོང་། ད་ེཚོགས་གཙོས་ཏག་
ཏག་བསདྡ་མ་སོང་བསམས་བྱུང་། ད་ེསོ་
སོས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་དང་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་ཕགོས་ཤིག་ཡོད། འདརི་ད་ལ་ྟགཙོ་
སྐོང་བེད་མཁན་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ནའང་
༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་ལ་མི་ཕདེ་པའི་
དད་པ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ད་ལ་ྟའདརི་ཞུ་
ན་འགགི་གི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། གང་ལརྟ་རིྨ་
ལམ་ཚྱུན་ཆད་གཏངོ་བ་ཙམ་མ་ཟད། རསེ་
སུ་འཛིན་པའི་ཐགོ་ནས་བཀའ་སླབོ་གསུང་
བཞག་པ་ད་ེའད་ཡང་བྱུང་། ད་ེཚོ་གས་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་མིག་ཆྱུ་ཤོར་རྒྱྱུ ་
ད་ེའད་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། ད་ེབཞིན་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཚང་མ་ལའང་ད་ེལྟ་བུའི་
ཚོར་བ་ད་ེཡོད་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་གསུང་སྐབས་གསོ་ཚོགས་
ནང་སིྤ་མོས་དང་མང་མོས་གནང་བ་ད་ེ
དག་གསོ་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་འགན་
འཁུར་དགསོ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་བཀའ་བླནོ་རེ་འགས་
གཏམ་བཤད་ད་ེང་ཚོས་འགན་འཁུར་དགསོ་
པ་ཆགས་ཀི་མེད། གཏམ་བཤད་གནང་

མཁན་གང་ཟག་སོ་སོའི་ངོས་ནས་འགན་
འཁུར་དགསོ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དརེ་
ཁུངས་སྐལེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ད་ེལྟ་བུའི་ཐགོ་གཅིག་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང་། 
དེར་བརནེ་ཐེངས་འདིར་ང་ཚོའི ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐེའི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་
དང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་གནང་སྐབས་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་
འདགུ ཅསེ་མང་པ་ོཞིག་གིས་གསུངས་
སོང་། ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པ་ངསེ་ཅན་
རེད། ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། གཞུང་འབྲལེ་གི་
ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ནའང་འཛིན་སྐངོ་
གི་ཐགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་འགྱུར་
ལ་དཀའ་ངལ་མེད་གསུངས་པ་ད་ེཡང་ང་
ཚོར་ཧ་ཅང་གཏམ་བཟང་རེད། དརེ་བརནེ་
ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་
བང་སིྒག་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འནོ་
ཀང་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའ་ིསབྐས་འཛིན་སྐངོ་
བཀའ་ཤག་གི་གསུངས་པ་བཞིན་འཚེ་མེད་
ཞི་བ་དང་། ཁམིས་དང་མཐུན་པ། ཆེ་མཐངོ་
ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་སྤལེ་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་
གསུམ་བཏནོ་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་ད་ེས་ྔསིྤ་འཐུས་
སབྐས་ ༡༥ དང་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ 
སབྐས་སུ་བཀའ་སིྤ་གཉསི་ལནྷ་རྒྱས་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཆ་རྐེན་གསུམ་དརེ་མོས་མཐུན་ཞུས་
པའི་ཐོག་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་སིྤ་ཚོགས་ནང་གཞུང་
འབྲལེ་གི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ་
ཡིན་ནའང་འད་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་
ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཡིན་ནའང་
གང་ལྟར་ཆ་རྐེན་གསུམ་ད་ེལྡན་དགོས་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ལས་འགུལ་སྤལེ་
སྐབས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་
རེད། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སདི་ཀི་གནས་བབ། 
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་བཅས་ཕོགས་
མང་པ་ོཞིག་གི་གནས་སངས་ལ་སབྐས་དང་
དསུ་ཀི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་བཞེས་
ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེམིན་སོ་སོའ་ིལངས་ཕགོས་
རྩལ་ད་ུའདནོ་རྒྱྱུ ་དང་གནས་སངས་གཞན་
ལ་ད་ེཙམ་གི་བསམ་ཤེས་བདེ་མ་ཐུབ་པའི་
ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་རིགས་ད་ེ
འད་ཡོང་བཞིན་ཡོད། གཙོ་བ་ོབདོ་ནང་གི་
བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་དང་ལགྷ་བསམ་རེད། 
ཁངོ་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་གཞི་ལ་བཞག་ནས་
ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤལེ ་དགོས་པ་ངེས་
ཅན་རེད། དརེ་བརནེ་གསོ་ཚོགས་ངསོ་
ནས་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་དུག་ནང་ང་ཚོ་
སརླ་ཡང་འདརི་འཛོམས་རྒྱྱུ ་རེད། སབྐས་
དརེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་ཐད་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་དའེི་ཐགོ་
བང་སིྒག་ཆོག ད་ལའྟ་ིཆར་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་ཐགོ་ནས་ཆབ་སིད་རང་གི་ཐགོ་ལ་ང་
ཚོས་ཡིག་ཆ་ཞིག་གཏན་འབབེས་བས་ཡོད། 

ཡིག་ཆ་ད་ེབཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་ཚང་མར་
འབུལ་ཐུབ་མིན་ཤེས་མ་སོང་། ཉ་ེལམ་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་དབུས་རྒྱྱུན་
ལས་སྐ་ུཚབ་གཅིག་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཏ་ེརྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་དང་བླནོ་
ཆེན་ཁག་མཇལ་ནས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། རསེ་སུ་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཆབ་སིད་མི་སྣ་
རྣམས་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ནས་རྨང་
གཞི་ཡག་པ་ོཞིག་བཏིང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དནོ་ཚན་གཉསི་པ་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་ལ་གོང་ད་ུཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡམོས་ཐགོ་ལ་བག་ོགླངེ་ཆ་
ཤས་མང་པ་ོབཞསེ་སོང་། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
ཐགོ་ལ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་ལས་འགུལ་
རབ་དང་རིམ་པ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་
ལའྟ་ིདསུ་སབྐས་འདརི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་
ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་བསླབེས་ཡོད་པ་
རགོས་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་འཇུག་སྐོང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལ་ྟགཙོ་སྐངོ་གནང་མཁན་
འདའི་ིནའིུ་ཡོག་ཏུ་བཅར་བ་ཡིན། ཁུལ་དརེ་

གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་རྣམས་དང་
ཐུག་སབྐས་ཕུ་གུ་ད་ེཚོའི་སདྐ་ཆ་ཤོད་སངས་
ལ་ལ་ྟཡོང་དསུ་གང་ཙམ་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞིག་
འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་ཉ་ེལམ་སྦལེ་ཇམ་
ཁུལ་ད་ུབཅར་ནས་སླབོ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་
རྣམས་དང་ཐུག་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་ཁངོ་
རྣམ་པས་སྦལེ་ཇམ་ཕུ་གུ་ཚོར་མཚོན་ན་མ་
སྐད་རང་གི་ཐགོ་ནས་བདོ་སྐད་སླབོ་ཐུབ་པ་
འདགུ ཅསེ་གདངེ་ཚོད་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་
བརདོ་ཀི་འདགུ ད་ེཚོ་ང་ཚོས་འབྲལེ་ཡོད་
ཁིམ་ཚང་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སླབོ་
གྲྭ་ཁག ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་རང་ནས་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་
ཙམ་གནང་ཐུབ་ན་ང་ཚོའི་སདྐ་ཡིག་ནང་ད་ུ
ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་། ལགྷ་པར་ནང་དནོ་རིག་པ། ཚད་
མ་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེར་
ང་ཚོས་སྤབོས་པ་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་བཤད་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། གཞན་ལ་མེད་པའ་ིཁད་ཆོས་
ད་ེདག་ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་ལ་ངམོས་སུ་ཆོག་
པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིནསུ་པ་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

རེག་ཊར་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་
གཏན་སླབོ་ཁག་གསུམ་གི་ནང་རེག་ཊར་ས་
མིག་ཡོད་པས་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོ
ཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའི་ལག་ཁེར་
ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་ཕི་
ལོོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ འགངས་
མེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་
བའི་སནྙ་འབུལ་ཁག་ལ་ངག་རྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་
ནས་འདམེས་རྒྱྱུ ་དང་འདི་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་
ཞུས་ཏ་ེདབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་
མཐའ་མའི་འདམེས་སུྒག་བས་ཏ་ེཞབས་
གཡར་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན།
ཀ༽ དགངོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡) ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ཐནོ་པ་འམ། ཡང་ན་ངསོ་འཛིན་
ཡོད་པའི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞིག་
ནས་ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པའི་
ལག་ཁརེ་གི་ང་ོབཤུས། ༢) ཉུང་མཐར་
འཛིན་སྐངོ་གི་ཉམས་མངོ་ལོ་བདནུ་ཡོད་པའ་ི
ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས། སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་
ངམ་སླབོ་ཁིད་ཐགོ་ཉམས་མངོ་ཡོད་རིགས་
ལ་དམིགས་བསལ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རྒྱྱུ །
༣) རང་ལོ་ ༣༠ ནས་ ༤༥ བར་ཡིན་པའ་ི
སྐསེ་ཚེས་ལག་ཁརེ་གི་ང་ོབཤུས། ༤) འབུལ་
འབབ་གཙང་འབུལ་ཞུས་པའ་ིདཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་ཀི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས། ༥) བདོ་མིའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་
ཁརེ་གི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་མའི་
ང་ོབཤུས། ༦) ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་པ་

ཞིག་ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ། ༧) ད་ལ་ྟསྡ་ེཚན་
གང་རངུ་ད་ུལས་ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་
ཡུལ་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ། 
༨) བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་། རིག་གཞུང་། 
རྒྱལ་རབས། ལུགས་སལོ་སོགས་ཀི་ཐད་
ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ། ༩) ཨིན་སདྐ་
དམ། ཧནི་སདྐ་གང་རངུ་ཐགོ་རང་རྐ་འཕརེ་
ངསེ་ཡོད་པ། 
ཁ༽ གསོལ་ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་།
༡) དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་ལརྟ་རྩ་ཕགོས་སྒརོ་ ༩༣༠༠་༠༠ – 
༣༤༨༠༠་༠༠ + གནས་རིམ་ཕགོས་སྒརོ་ 
༤༢༠༠་༠༠ ཐགོ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་
བཅས་འཐབོ་རྒྱྱུ ། ༢) ཐབོ་ཐང་གཞན་
རྣམས་སིྒག་གཞི་ལརྟ་འཐབོ་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་
ལག་ཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་ཐགོ་
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་
གང་རངུ་གི་ཟུང་དུང་ཡན་དང་། ས་གནས་
འག་ོའཛིན། ཡང་ན་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་
སིྤ་བཅས་གང་རུང་གིས་ང་ོབཤུས་ཡིག་ཆ་
ཁག་དངསོ་བདནེ་ཡིན་པའ་ིདག་མཆན་ངསེ་
པར་ད་ུའཁོད་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ལ།།
SECRETARY
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala-176 215 (H.P.) INDIA
Fax: 01892-223481,
 Tel: 01892-222572/ 222721
E-mail:education@tibet.net / 
academic@tibet.net
Website: www.sherig.org
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རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༣ ཐབོ་པ་དའེ་ིཐགོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་ས་གནས་ནས་མཉམ་ཞུགས་དགསོ་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ 
ཉནི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་རམ་
ཐབེས་རྩ་ཁང་ USAID ཞསེ་པ་བརྒྱྱུད་
ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ལོ་ལྔའི་རིང་
གནང་རྒྱྱུ ་ཞལ་བཞེས་ཐབོ་པའི་སྐརོ་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཕེད་
ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩའི་དུང་ཆེ་ཞིང་ཆེན་དངོས་གུབ་
རྡ་ོར་ེལགས། འཆར་འགདོ་འགན་འཛིན་
དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུས་ལགས། དབུ་
དཀར་ཚང་སལྐ་རྡརོ་ལགས། ཕི་ནང་གི་
གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག་མར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་དུང་ཆེ་ཞིང་
ཆེན་དངོས་གུབ་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་དགསོ་དནོ་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས།  དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།
 ད་ེརིང་གཙོ་བ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ནི་ཨ་རིའི་
གཞུང་ནས་ USAID བརྒྱྱུད་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་
ཉ་ིཤུ་རྩ་གསུམ་ལོ་ལྔའི་རིང་གནང་རྒྱྱུ ་ཞལ་
བཞསེ་ཐབོ་པ་མ་ཟད། ཡིག་ཐགོ་ནས་ཀང་
འབརོ་བྱུང་། ལས་གཞི་འད་ིཉདི་ལོ་ལའྔ་ི
རིང་ཡིན་སབས། ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀི་རེད།   ང་ཚོས་ལས་གཞི་
འདིའི་ཐགོ་འབད་བརྩོན་བས་ཏ་ེགང་ཙམ་
འག་ོགི་ཡོད། གཙོ་བ་ོཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་སྔནོ་
རིྩས་ནས་ཐནོ་ཟནི་པ་རེད། འནོ་ཀང་མཐའ་
མ་དརེ་ཁོ་རང་ཚོ་འདི་ག་རྡ་སར་ཕབེས་ཏ་ེ
རགོ་ཞིབ་མང་པ་ོགནང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་ལས་འཆར་ཕུལ་བ་ཁག་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ ཅསེ་ལས་འཆར་ཁག་
མང་ཆེ་བ་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་བརནེ། 
ང་ཚོས་ལག་བསར་བེད་རྒྱྱུ ་འགོ་འཛུགས་
ཀི་རེད། འདའི་ིནང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ལྷ་ོཤར་
ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་ཡོད་
པའ་ིབདོ་མིའ་ིཆེད་ད་ུརེད། དང་པ་ོན།ི 
བདོ་མི་ད་ེདག་གི་འཚོ་བ་སྐལེ་སངས་དང་། 
གཞིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱྱུ འི་ཆེད་ད་ུ

རེད། གཉསི་
པ་ན།ི བདོ་མི་
སིྤ་ཡོངས་དང་། 
ལྷག་པར་བ ོད ་
མི འི ་ སིྒ ག ་
འ ཛུགས ་དང ་
རྩ་དནོ་གི་ནསུ་
ས ོ བ ས ་ སྤ ེ ལ ་
རྒྱྱུའ་ི Human 

R e s o u r c e 

Development ཆེད་ཆགས་ཡོད། རིག་
གཞུང་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་བུད་མེད་
ནསུ་སབོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་གི་ནང་ཚྱུད་ཡོད། 
གཙོ་བ་ོདནོ་ཚན་བརྒྱད་ཡོད་ཀང་ཞིབ་ཕ་
འགོ་མི ་དགོས་པར་དང་པོ་ད ེར་འཚོ་བ་
བསྐལ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་ནའང་རེད། གཞིས་ཆགས་
ས་བརན་ཡོང་རྒྱྱུ འི ་སླད་སྔནོ ་མ་ཡིན་ན། 
འཕདོ་བསནེ་དང་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་གཞིའི་
སངེ་འག་ོགི་ཡོད། ཐངེས་འདརི་སརྔ་དང་
མི་འད་བ་གང་ཡོད་ཅ་ེན། གཞིས་ཆགས་
གཅིག་གི་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབརོ། 
སིྤ་ཚོགས། རིག་གཞུང་སོགས་ཆ་ཚང་ཐགོ་
གཞིས་ཆགས་ནང་ལོ་ལའྔི་རིང་འཆར་གཞི་
སིྒག་ནས་ད་ེདག་བས་པ་ཡིན་ན། ད་ལའྟ་ི
གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་བབ་ལས་ལོ་ལྔའི་
ནང་ཡར་རྒྱས་འག་ོགི་རེད། ཅསེ་ཕགོས་
གཅིག་ནས་ Integrated Development 

Project ཟརེ་གི་ཡོད་རེད། ཕགོས་གཞན་
ཞིག་ནས་ Community Participatory 

Process ཟརེ་གི་ཡོད།
 གཉསི་པ་ན།ི དངུལ་ཁང་ལ་ྟ
བུའ་ིལས་འཆར་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་གི་ཡོད། 
གང་ཡིན་ཟརེ་ན། ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
དངུལ་ཁང་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཤེས་
ཡོན་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཚོང་
རྒྱག་མཁན། ད་ེབཞིན་ས་ཞིང་འདབེས་ལས་
བདེ་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། སིྤ་ཚོགས་སིྤ་
ཡོངས་ནང་དཔལ་འབརོ་ཐགོ་བུན་གཡར་
དང་ཚོང་དང་ལྡན་པའི་ལས་འཆར་ཁག་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལོར་རགོ་
ཞིབ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༢༠༡༨ 
ལོར་ལས་གཞི་ཕན་བུ་འགོ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ང་ཚོའ་ིམཐའ་མའ་ིདམིགས་ཡུལ་ད་ེ
དངུལ་ཁང་འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཡིན་པས། དའེ་ིཐགོ་
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱྱུ འི་རིྩས་རྒྱག་བཞིན་
ཡོད། ལས་གཞི་ད་ེདག་སྤལེ་ཏ་ེམ་འངོས་
པར་དངུལ་ཁང་ལ་བསྒྱུ ར་ཐུབ་ན་སེམས་
བཞིན་ཡོད། ཐགོ་མ་དརེ་ཨ་རི་གཞུང་ནས་
ལོ་ལྔ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་རོགས་དངུལ་ཕནོ་
ཆེ་གནང་བར་ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 དེ་དང་འབྲེལ་བའི ་ཐོག་ནས་

རོགས་ཚོགས་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ནས་རོགས་
དངུལ་གནང་བའི ་བཀའ་དིན་ལ་བརནེ་
ནས་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཔལ་འབརོ་
སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོ
བཞིན་པར་བརནེ་ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 གཉིས་པ་གལ་ཆེ ་ཤོས་ནི ་ ཕི ་
ལོ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ ནང་རགོ་ཞིབ་
བདེ་སབྐས་མི་མང་གི་མཉམ་ཞུགས་བདེ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དཔརེ་ན། ཚོང་
པ་དང་། རིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན། བུད་མེད་སོགས་
ནས་ཆ་ཤས་བླངས་ཏ་ེལས་འཆར་ད་ེདག་
བང་སིྒག་དགསོ་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ལས་
འཆར་འདི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་བཀའ་
འད་ིམང་པ་ོགནང་གི་རེད། གཞི་རྩའ་ིལས་
ཁུངས་ཁག་བརྒྱྱུད་ནས་ལས་འཆར་ད་ེདག་
གི་ཐོག་འད་ིརྩད་དང་རགོ་ཞིབ་བས་རེས་
ལས་འཆར་དགོས་ངསེ་ཅན་རྣམས་གཏན་
འཁལེ་ཆགས་ཀི་རེད། དརེ་བརནེ་ཆ་ཤས་
ལེན་དགོས་དུས་མ་ལེན་པར་རེས་སུ་ང་
ཚོར་ཐབོ་རྒྱྱུ ་མི་འདགུ་ཅསེ་གསུང་ན། མི་
ཐབོ་པའ་ིདནོ་ན།ི གཙོ་བ་ོད་ེརགོ་ཞིབ་བདེ་
སྐབས་ཆ་ཤས་མ་བླང་ན་དགོས་ཀི་མེད་
པའ་ིནང་ཚྱུད་འག་ོགི་རེད། དརེ་བརནེ་ས་
གནས་ས་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིསྔནོ་
རིྩས་ནས་ལག་བསར་བདེ་རྒྱྱུ ་རེད། ལས་
གཞི་ཁག་གཅིག་འག་ོདང་འག་ོབཞིན་པ་
རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ནང་འགོ་ཁིད་ཀི་ནསུ་པ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་
དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས། ང་ཚོས་ཨོ་པ་ིཇིན་
དལ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུལས་
བེད་རྒན་གས་ཁག་གཅིག་བཏང་ཟིན་པ་
རེད། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་བདོ་པའ་ིསིྤ་
ཚོགས་སིྤ་ཡོངས་ནང་མིའི་ནསུ་པ་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད། ད་ེབཞིན་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་སླབོ་ཡོན་
མང་ད་ུགཏང་རྒྱྱུ ་ལ་སོགས་ལས་འཆར་ཁག་
གཅིག་འག་ོབཙྱུགས་ཟནི་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ལོ་ལའྔི་ནང་ལས་གཞི་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་
གི་རེད། དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་མང་
ཙམ་བངླ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ཕོགས ་མཚྱུ ངས ་སི ད ་སྐོང ་
མཆོག་གིས་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་དང་
གཞིས་ཆགས་ས་བརན། ཤེས་ཡོན་དང་
འབྲལེ་བའི་ལས་གཞིའི་སྐརོ་གསུང་དནོ། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པས་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཡོངས་ནང་རྩེད་རིགས་འད་
མིན་གི་རྩདེ་ཐང་རྒྱག་རྒྱྱུ ་འགོ་བཙྱུགས་ཟིན་
པ་རེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་སྔནོ་རིྩས་
ནང་ཞུས་པ་བཞིན་ང་ཚོས་བཀའ་འཁལོ་
གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན། ད་དངུ་རྩདེ་
ཐང་རྒྱག་རྒྱྱུ འི་ལས་གཞི་ཡོད་ན་འདི་ལོའི་

སྔནོ་རིྩས་ནང་ཕུལ་དགསོ་ཀི་ཡོད། ལས་
གཞི་འད་ིའཕདོ་བསནེ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ནད་
རིགས་སྔནོ་འགོག་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཀི་
ཡོད། བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་འཕདོ་བསནེ་
ལ་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་བེད་ཀི་མེད་པར་བརནེ་
ཁག་ཤེད་དང་། མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད། 
གཅིན་སྙི་ན་ཚ་སོགས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་
སབས། རྩདེ་ཐང་གང་མང་བརྒྱབ་ས་ེརྩདེ་མོ་
རྩདེ་མཁན་ཇི་ཙམ་གི་མང་ད་ུཕིན་ཡང་དའེི་
ཚོད་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ཡར་རྒྱས་འག་ོགི་རེད།
 དེ་ དང ་ཆབས ་ ཅིག ་ག ཞིས ་
ཆགས་ས་བརན་ལའང་ཕན་གི་ཡོད། འབྱུང་
འགྱུར་ལོ་ལྔའི་ནང་གཞིས་ཆགས་ཡོངས་
ནང་དགོས་མཁོར་གཟིགས་ཏ་ེརྩེད་ཐང་
དགསོ་ཚེ་ཞུས་ན་འགགི་གི་ཡོད། གང་ལ་
ཞེ་ན་འཕདོ་བསནེ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད། ད་ཐངེས་འཆར་གཞི་གཞན་
ཞིག་གང་ཡོད་ཅསེ་ཞུས་ན། གཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་ནང་དཔེ་མཛོད་རྒྱག་རྒྱྱུ འི ་ལས་
གཞིའ་ིཐགོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱྱུའ་ིའཆར་
གཞི་ཡོད། དཔ་ེམཛོད་བརྒྱག་ཐུབ་ཚེ་གཞནོ་
སྐསེ་འཛོམས་རྒྱྱུ ་དང་ཤེས་ཡོན་ལའང་ཕན་
ཐགོས་ཡོད། གཞིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་
རྒྱྱུར་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད། གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་དཔ་ེམཛོད་དགོས་མཁོ་
ཡོད་པ་དང་། མི་སྒརེ་ངསོ་ནས་དཔ་ེམཛོད་
རྒྱག་རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་ན། ས་གནས་
འག་ོའཛིན་བརྒྱྱུད་ཞུ་དགསོ་ཀི་ཡོད། ལས་
འཆར་འདིའི་ཐོག་དངུལ་འབརོ་འབུམ་ཉི་
ཤུ་སུམ་ཅྱུ་ད་ེའད་མེད།  འནོ་ཀང་འབུམ་

གཉིས་གསུམ་མམ་བཞི་ལྔ་ཙམ་གི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་རྒྱྱུའི་འཆར་གཞི་འདངི་བཞིན་
ཡོད།
 དེ ་ དང ་ཆབས ་ ཅིག ་ དཔལ ་
འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི ་ ཚོང ་ལས་དང་འབྲེལ་དཔེ་མཛོད་
དང་མཉམ་ད་རྒྱ་ཡོད་པའི་ཇ་ཁང་སོགས་
འཛུགས་འདདོ་ཡོད་ན་ད་ེཚོའི་ཐགོ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་རྒྱྱུ འི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་
ཡོད། ད་ེདག་གཙོ་བ་ོའཆར་གཞི་ལ་རགས་
ལུས་ཡོད། འཆར་གཞི་གཞན་ཞིག་ན་ིང་
ཚོའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ Commu-

nity Center ཡང་ན་ Exhibition Center 
འཛུགས་རྒྱྱུའི་ས་ཆ་གནང་རྒྱྱུའི་ཐགོ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད། དཔརེ་ན། ལ་ྷབྲསི་
དང་། ཚེམ་བཟ་ོབ། ཤིང་བཟ་ོབ། ད་ེབཞིན་
བདོ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སལོ་རྒྱྱུན་གི་
ལག་ཤེས་ཡོད་མཁན་ཚོར་ས་ཆ་ཞིག་གནང་
ས་ེཁང་པ་དའེི་ནང་བཟ་ོསུྐན་དང་འགམེས་
སནོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ། ཕི་ནས་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོ
འཆམ་ཡོང་མཁན་ཡོད་ན་འགམེས་སནོ་ལྟ་
བུ་གཟིགས་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཅ་
དངོས་ཉ་ོརྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད་ེའད་གནང་འདདོ་
ཡོད་ན་ཚོང་ལས་དང་སྦྲགས་ང་ཚོའི་སལོ་
རྒྱྱུ ན་གི་རིག་གནས་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ད་འཛིན་
ཐོག་ནས་ཕི་མི་རྣམས་ལ་འགེམས་སནོ་
བརྒྱྱུད་བདོ་པའི་རིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད། འད་ིའད་ཞིག་ཀང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
གི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་ཡོད།

རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མིས་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ལ་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡ ཉནི་རྒྱ་གར་བང་
ཕོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་ད་
ལྟའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཤན་
ཏ་ཀུ་མཱར་ Shanta Kumar 

མཆོག་གིས་བ ོད ་མི ་མང་སིྤ ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་ཕག་
བྲསི་ཤིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ངསོ་
རང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་བལ་ྟརྒྱྱུ ་དང་ཟུར་ཉན་ད་ུབཅར་རྒྱྱུའི་
སལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་བྱུང་། གསོ་
ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་མཐངོ་དསུ་ངསོ་རང་ཧ་
ཅང་ཡིད་དབང་འཕགོ་བྱུང་།
 རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་གཞན་
ལྟར་ཟིང་འཁུག་དང་ངོ་རྒོལ་རིགས་རྩ་བ་
ཉདི་ནས་མེད་པར་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་

མཐའ་དག་ཞི་བད་ེལྷངི་འཇགས་དང་། སིྒག་
མཐུན་ཐགོ་འག་ོབཞིན་འདགུ བདོ་ནས་དསུ་
ཡུན་ད་ེའད་རིང་པརོ་བྲལ་དགོས་བྱུང་བ་
ཡིན་ནའང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སོ་སོའི་
ལས་དནོ་ཡོངས་རགོས་བདེ་བཞིན་འདགུ
 མང་གཙོའི ་ལམ་ལུགས་དང་
འཚམས་པའི་སྒ་ོནས་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་འསོ་འདམེས་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེན་ིསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་
ཡོངས་ཀི་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་
ཞིག་རེད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།།


