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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། 

བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་ ༩ པའ་ིདམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅། །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་བལ་
ཡུལ་སྤགོ ་ར་གླ ོ་སིྒག་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་ ༩ པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་འབརོ་
དནོ་ལརྟ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའ་ིནང་གསེས་ 
༡ ཆ་རྐནེ་འགོ་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀསི་གླངི་གི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ཚྱུལ་ཁམིས་ར་ོར་ེལགས་འཕྲལ་
སེལ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་
ཏ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༨ ཉནི་
འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུ
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༩ པའ་ིའདམེས་
ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་ ༡༥ དང་། ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞེས་ལེགས་གུབ་བྱུང་འདགུ་པ་དང་། 
བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག་ས་འཐུས་སབྐས་ ༩ 
པའ་ིཚོགས་གཙོ་བམས་པ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་དང་། 
ཚོགས་གཞོན་དངསོ་སུྒབ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉསི་
འདམེས་ཐནོ་བྱུང་འདགུ་པ་བཅས།།

ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ག་ོརགོས་
ལས་འགུལ་རེ་ཞིག་མཇུག་བསིྒལ་བ།

༄༅། །ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་དབུ་མའི་ལམ་
གི་ཟབ་སྦངོ་དང་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ།ེ རྒྱ་
གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་
གཟབ་སྦངོ་དང་འབལེ་བའི་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་
རེ་ཞིག་མཇུག་བསིྒལ་འདགུ ད་ེཡང་མེའ་ོཆོས་
འཕལེ་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཟབ་སྦངོ་ཉནི་མཐའ་
མའི་སབྐས་ས་གནས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་སཾ་བྷ་ོ
ཊའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༢༤ དང་ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་
གླངི་གཞིས་ཆགས་ནས་སླབོ་མ་གངས་ ༧ བཅས་
ཁནོ་སླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༣༡  མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ སིྤར་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་གཙོ་བ་ོདབུ་མའ་ིལམ་
གི་སདི་བྱུས་ཀི་བྱུང་རིམ་དང་ག་ོདནོ། ད་ེབཞིན་
གུབ་འབས་བཅས་ཀི་ཐགོ་གོ་རགོས་སྤལེ་འདགུ་
པ་མ་ཟད། དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྐརོ་ལ་ཟབ་སྦངོ་བ་
རང་ཉདི་ལ་ག་ོརགོས་ཇི་འད་ཡོད་པ་རྣམས་གསལ་
བཤད་བ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་སོགས་གནང་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མི་གཡོ་བའ་ི
རསེ་གནང་སྩལ་བ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་གངོ་ཁརེ་ཨོ་ས་ཀའི་སེ་
ཕུ་སླབོ་གྲྭ་ཆེ་བའ་ིནང་ཕི་ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༣ 
བར་སླབོ་ཕུྲག་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་བཀའ་
སླབོ་དང་ཆོས་འབལེ། ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་
པའི ་བཅའ་འདིར་དང་ལེན་མཛད་པ་སོགས་
མཛད་འཕྲནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་གནང་མཛད་བསྟནུ། 
ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གི་གནས་རི་ཀ་ོཡ་སན་ 
Koyasan ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིཉ་ིཧངོ་ནང་གི་
གསང་སྔགས་ཀི་དགོན་པ་རྙིང་ཤོས་སུ་གགས་པ་
ཀནོ་ག་ོབྷུ ་ཇི་ Kongobuji  ཞསེ་པ་དརེ་ཆིབས་
སྒྱུར་བཀའ་དནི་བསྐངས། ཉནི་གུང་ལགྗས་སྨནི་
གུབ་བསྟུན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀོ་ཡ་སན་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ Koyasan དབུ་བརྙསེ་ནས་
ལོ་ ༡༣༠ འཁརོ་བའ་ིརནེ་འབལེ་མཛད་སྒརོ་དབུ་
བཞུགས་ཀིས་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ ༦༠༠ 
བརྒལ་བར་མི་གཡོ་བའི་རསེ་གནང་བཀའ་དནི་
སྩལ། །

དངུལ་བར་ེསྒྱུར་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའ་ིབདོ་མི་གནས་མཇལ་བ་སོགས་ལ་
དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ལམ་སྟནོ།

༄༅། །དངེ་སབྐས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་
ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ བསླབེ་ལ་ཉ་ེ
བའི་སྐབས་འདིར་བདོ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་
འཛམ་གླིང་ཕགོས་མཐའ་འད་མིན་ནས་རྒྱ་
གར་ད་ུབཀའ་ཆོས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་གནས་མཇལ་
ཆེད་ཕབེས་ཟིན་པའམ་ཕབེས་པར་མངོན་
ད་ུཕགོས་པ་རྣམས་ཀི་དཀའ་སེལ་གང་ཐུབ་
སླད་འདི་གར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༦ ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཙམ་ལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཚོགས་འད་ུལནྷ་འཛོམས་སབྐས་ལམ་སྟནོ་
འད་ིལརྟ་གནང་དནོ།
༡༽ ར་སའ་ིཉ་ེའཁརོ་ད་ུབདོ་ནས་ཕབེས་
པའི་གནས་མཇལ་བ་རྣམས་ལ་དངུལ་བར་ེ
སྒྱུར་གི་དཀའ་ངལ་འགོ མགནོ་ཁང་དང་། 
ཟ་ཁང་སོགས་ནང་ཉིན ་ རེའི ་བཞུགས་
གནས་དང་ཞལ་ལག་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་

སེལ་སླད་ར་སར་རནེ་གཞི་བས་པའི་དབུས་
ས་ེལེན་ཁང་ད་ུབཞུགས་གནས་དང་ཞལ་
ལག་ཐད་མཐུན་རྐེན་གང་ཐུབ་གོ་སིྒག་ཞུ་

རྒྱྱུ ། ༢༽ ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སོགས་ཕི་ནས་
ཕབེས་མཁན་གི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ལམ་
གནོ་གཏངོ་ཆེད་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐགོ་ནས་ཨ་སྒརོ་ 
Dollar བསམས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དངུལ་
བརེ་སྒྱུ ར་དང་འག་ོགནོ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ཐད་
དཀའ་ངལ་ཉུང་། ༣༽ དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་

ཚོགས་ཆྱུང་གིས་དུས་དབང་སྐབས་ཆོས་
ཞུ་བ་རྣམས་ཀི་ཨ་སྒརོ་དང་དངུལ་འཛིན་ 
Cheque ད་ེབཞིན་ Credit Card ངསོ་

ལེན་ཞུ་རྒྱྱུ འི་ཐད་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་
ཡོད། ཉ་ེལམ་བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུ
གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་མཁན་བདོ་མི་ཁག་
གཅིག་ས་མཚམས་ནས་དམ་བསྒགས་
བཀག་སྡམོ་བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་དང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དངེ་སྐབས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི ་ཕིར་བསྐོད་ལག་དེབ་བསྡུ ་རུབ ་བེད་

བཞིན་པ་དརེ་བཀའ་ཤག་ལ་སེམས་འཚབ་
དང་སྦྲགས་བླ་ོཕམ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད། བདོ་
མི་ད་ེདག་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་གི་རེས་
འཇུག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས་བདོ་དང་བལ་
ཡུལ་སོགས་ནང་གཙོ་བ་ོགནས་མཇལ་དང་
བཀའ་ཆོས་ཞུ་ཆེད་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད། ད་ེན་ིཡེ་ཤུའ་ིརྣམ་དག་ཆོས་ལུགས་ལ་ྟ
བུར་མཚོན་ན་ཡེ་ཤུའི་རྣམ་དག་གི་ཆོས་པ་ 
(Catholic) རྣམས་རང་གི་རྩ་ཆེར་འཛིན་
བཞིན་པའ་ིགནས་ (Vatican) ཝ་ེཊི་ཀན་
དང་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་པ་ (Muslim) རྣམས་ཀིས་
གནས་མཆོག་མ་ཀར་ (Mecca) གནས་
མཇལ་དུ་བསྐོད་པ་དང་གཅིག་མཚྱུངས་
ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་བཀའ་ཤག་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་པའི་
རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་ལམ་སྟནོ་
ནང་གསལ་ཡོད།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལལ་ཀི་ལའ་ིཁམོ་སར་མེ་སྐནོ་བྱུང་བར་རོགས་སྐརོ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཐ་ོརངས་ཆྱུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་ལ་ལྡ་ིལི་ལལ་
ཀི་ལ་བདོ་མི་སུད་ཚོང་བའི་ཁམོ་ས་ཡོངས་
ལ་མེ་སྐནོ་ཅི་ཆེ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་གངོ་

གུན་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་
ཐོས་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་
ནས་ཐག་བཅད་གནང་བ་བཞིན། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༡༠ ཉནི་ཁམོ་ས་མེ་སྐནོ་བྱུང་སར་དངསོ་སུ་
ཕབེས་ཏ།ེ མི་མང་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་
ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས་གུན་སྐོབ་མཚོན་
ད ོན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གི་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩ་ནས་ཧནི་སྒརོ་
བདནུ་ཁ་ི (༧༠༠༠༠།༠༠) ཐམ་པ་གནང་
བ་དང་། ཁམོ་ས་བདག་པ་ོརྣམས་ལ་སེམས་
གསོ་གནང་དནོ། འབྱུང་བཞིའ་ིགནདོ་པ་
རྣམས་ལ་བ་ཐབས་མེད་པས་དཀའ་ངལ་

འད་ིལ་ྟབུ་ཡོང་སདི་ཀང་། ང་ཚོར་དཀའ་
ངལ་འདི་ལྟ་བུ་འཕྲད་དསུ་སེམས་ངལ་མི་
བེད་པའི་ཐོག་ནས་འབལེ་ཡོད་ཚང་མས་
གདངོ་ལེན་བས་ཏ་ེགང་མགོགས་ཁམོ་ས་
གསར་བསུྐན་གནང་ཐུབ་རྒྱྱུར་འབད་བརྩནོ་
བ་དགསོ་པ་དང་། ཁདེ་རྣམས་ལ་གངོ་
གུན་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཚོར་བྱུང་། 
འདརི་ལ་ྟསབྐས་ལགྕས་ཤོག་རྣམས་ཀང་མེས་
འཚིགས་སྐནོ་བྱུང་འདགུ་སྟབས་ཚོང་ཟགོ་
སྨསོ་མི་དགསོ་ཤིང་། ལོ་གཅིག་གི་འཚོ་བའ་ི
རནེ་ས་ཆེ་ཤོས་སུད་ཚོང་ཁམོ་སར་མེ་སྐནོ་
བྱུང་བ་ན་ིསྟནོ་ཉསེ་བྱུང་བ་ལ་ྟབུའི་གངོ་གུན་
ཕགོ་པར་བརནེ། གནས་ཡུལ་དབུས་སའ་ི
གཞུང་ལ་ཞུ་བསྐུལ་གནང་ཐབས་དགོས་རྒྱྱུ ་
དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་། 
ཕི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་དང་། 
རྒྱ་གར་གནས་བཞུགས་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་
རྒྱ་མཚོ་ཆྱུ་ཐིགས་ཟརེ་བའི་དཔ་ེལྟར་ཞལ་
འདབེས་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་
སྐལུ་གནང་འདགུ གཞན་ཡང་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གནས་བཞུགས་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་སུད་ཚོང་རྒྱག་པའི་སབྐས་ཡུལ་མི་
རྣམས་དང་མཐུན་ལམ་དང་། ད་ེབཞིན་ཁམོ་
སར་སུང་སྐོབ་གང་ལེགས་གནང་ཐབས་
དགསོ། འད་ིལ་ྟབུའ་ིམེ་སྐནོ་ཡང་ཡང་བྱུང་
བ་ཡིན་ན་གཅིག་ནས་སྒརེ་སོ་སོ་ལ་གངོ་གུན་
ཆེན་པ་ོཕགོ་རྒྱྱུ ་དང་། གཉསི་ནས་སིྤ་ཚོགས་
ལའང་བརབ་གསིག་ཡོང་གི་ཡོད་དསུ་ཁམོ་
སར་སུང་སྐབོ་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
བཅས་ཀི་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་ཡོད། སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་། ལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་ཀི་དུང་ཆེ། ལྡ་ིལི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང་། འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་ཁག་ཅིག སུད་ཚོང་ཚོགས་པའ་ིརྒྱྱུན་
ལས་ཁག་ཅིག བསམ་ཡས་གླངི་གི་བརྒྱ་
དཔནོ་བཅས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦2

༸གངོ་མ་བདག་ཆེན་འཇིགས་བལ་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིསྐ་ུགདངུ་ཞུགས་འབུལ་གནང་བ།

༄༅། །ས་སྐའ་ིཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབང་གི་
སྐབས་མགནོ་༸གངོ་མ་བདག་ཆེན་འཇིགས་
བལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༤ ནང་བང་ཨ་རིར་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོ

བང་ད་ུདགངོས་པ་རགོས་ཡོད་པ་དང་། ཟླ་
འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་སྐ་ུགདངུ་རིན་པ་ོཆེ་
བང་ཨ་རི་ནས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
ཡོད་པའི་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབང་གི་དགནོ་
པར་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ 
༨ ནས་ ༡༠ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བ་ླ
སུྤལ་མི་མང་རྣམས་ལ་གདངུ་མཇལ་དང་། 
ཕི་ཚེས ༡༡ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་
དཔལ་ས་སྐ་༸གོང་མ་བདག་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་ངོར་ཀླུ ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་རྣམ་གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཕ་ོབང་
རྣམ་གཉསི་ཀི་སྐུའི་གདངུ་སས་རྣམ་པ་དང་
བ་ླསུྤལ་དགེ་བཙྱུན་སྟངོ་ཚོ་གཅིག་ཙམ་གིས་
ཕགོས་བཞིར་འཁོད་ནས་སྐུ་གདངུ་ཞུགས་
འབུལ་གནང་ཡོད། གདངུ་མཆོད་ཀི་མཛད་
སྒའོི་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒགས་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་ཁག་
གཅིག་དང་།  ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག བཀའ་བླནོ་

དང་བཀའ་ཟུར། གཞན་ཡང་ལྡ་ིལི་དནོ་
གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབངོ་ཆྱུང་དངོས་གུབ་
མཆོག ས་གནས་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་སོགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་ཅིང་། 
རྒྱལ་བལ་འབུག་གསུམ་གཙོས་པའི་འཛམ་
གླངི་ཤར་ནབུ་ཡུལ་གུལ་གང་སར་དད་ལནྡ་
སླབོ་འབངས་སྟངོ་ཚོ་ཁ་ཤས་གདངུ་མཆོད་
ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་ཇི་ཙམ་གི་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིསྐརོ་གི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༡ ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ པའ་ི
ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའི་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་

ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་གར་
ལ་ཇི་ཙམ་གི་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་བག་ོ
གླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དབུ་འཛུགས་གནང་
སྟ།ེ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་
ཅརྱཱ ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་གི་མཁས་པའ་ི
བག་ོགླངེ་གི་ཚོགས་འད་ུའདི་ལྟ་བུ་ནི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཤིན་ཏུ་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོདང་། ལགྷ་པར་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་དང་
སུང་སྐབོ་གཉསི་ཀི་ཐད་གལ་འགངས་ཆེན་

པ་ོཡིན་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། བག་ོ
གླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་
མར་འཚམས་འད་ིདང་། བག་ོགླངེ་ལྷུག་

པ ོ་ ཡོང་བའི ་ རེ ་བ ་ཞུ ་ ཡི ་ ཡོད་གསུངས། 
སྐབས་དརེ་ན་ེཧ་ེརུ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་
གི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་རྒྱ་
ནག་གི་རིག་གནས་ཐགོ་གི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
དཔནོ་རྒྱ་གར་གི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་
ཤིརི་ཀན་ཌི་ཀནོ་ཌ་པ་ལི་  (Prof. Shrikant 

Kandopali) མཆོག་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༥ 
ནས་ ༡༩༦༤ བར་རྒྱ་གར་ཕི་འབལེ་ལས་
དནོ་ལྷན་ཁང་གི་ཁིམས་ལུགས་སླབོ་སྟནོ་
པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ཨེམ་མུ་ཁེལ་(Mr. 

J.M.Mukhi) མཆོག  ༸གངོ་ས་མཆོག་

གི་ཀུན་ཕན་བད་ེརྩ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཞབས་
ར་འཇིབ་མེ་རོ་ཏ་ར་ Rajiv Mehrotra 

མཆོག་བཅས་ཀིས་བརདོ་གཞི་དང་འབལེ་
བའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསྟནུ། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུང་ཆེ་
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀིས་བདོ་
མིའི་གནས་བབ་ཅསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ཡུལ་གི་བཀདོ་པ་དང་། ས་ྔམོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་
གནས་སྟངས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་འད་
བར་ཧ་ཅང་གི་ཕྱུག་པའི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་
གིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་རང་
དབང་རང་བཙན་ཁུངས་ལནྡ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས། ད་ེནས་
ཚོགས་བཅར་ལ་ཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་ཁག་
གིས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ད་ིབ་གནང་
བར་གོང་གི་མཁས་དབང་རྣམ་པས་རིམ་
པས་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོགནང་། མཇུག་
ཏུ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ནས་བག་ོ
གླངེ་གནང་མཁན་གི་མཁས་དབང་བཞི་དང་

ཚོགས་བཅར་ལ་མཁས་དབང་མང་དག་
ཅིག་ཕབེས་འདགུ་ན། མ་འངོས་པར་རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉསི་དང་འབལེ་བའ་ིསདི་བྱུས་
གཏན་འབབེས་ཐགོ་རྣམ་པ་ཚོའི་ངསོ་ནས་
དནོ་དངསོ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གལ་འགངས་
ཆེ་ཆྱུང་གི་བསམ་ཚྱུལ་འབུལ་གནང་ཡོང་
བའི་ཡིད་ཆེས་དང་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། 

དངེ་བླ་ོཕམ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞུ་རྒྱྱུར། རྒྱལ་
སིྤའི་ས་བཀ་ཆེ་ཁག་ནང་བདོ་ད་ེཟུར་འདནོ་
མེད་པ་དང་། ལགྷ་པར་ལོ་རྒྱྱུས་མཁས་པ་
རྣམས་ཀི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གི་ནང་དའུང་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་མཐངོ་དཀནོ་པ། མ་
འངོས་པར་དའེི་ཐགོ་ལའང་དགངོས་བཞསེ་

གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་ཞསེ་ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མཁས་དབང་
རྣམ་གི་མཁནེ་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསགྔས་པ་
བརོད་པ་དང་སྦྲགས་ཆེ་མཐོང་གུས་ཞུའི་
མཇལ་དར་རེ་ཕུལ་ཏ་ེབག་ོགླངེ་ཐགོ་ཕབེས་
པའ་ིམཁས་དབང་རྣམ་པ་དང་། གཞན་ཡང་
རྒྱ་གར་མཐ་ོསླབོ་ཁག་བཞི་ནས་ཕབེས་པའི་

སླབོ་གཉརེ་བ་བཅས་ཡོངས་ལ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསླར་
ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་། ད་རེསཀི་
ལྷན་ཚོགས་འདི་བཞིན་གནང་རྒྱྱུར་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་སིྤའི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།།

དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིགཡོ་བྱུས་ཀི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་དརེ་ 
རང་ཕགོས་ནས་གདངོ་ལེན་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐགོ་ཕི་དལི་
ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་འདནོ་
སྤལེ་གནང་བའི་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་
བརྙན་འཕྲནི་སརྐ་མ་ ༡༣ ཙམ་ཞིག་དང་། 
བདནེ་དནོ་གསལ་བའ་ིཉ་ིཟརེ།  ཞསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་ཤོག་གངས་ ༣༦༥ ཅན་ཞིག་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད།  ད་ེཡང་ཐགོ་མར་བརྙན་
འཕྲནི་གསར་པ་ད་ེབསྟན་གུབ་མཚམས་དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་གི་བསམ་བླའོི་ནང་
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་ཚོས་ང་ོརྒལོ་གནང་
རྒྱྱུའ་ིརིགས་ཏགོ་ཙམ་ལྷངི་འཇགས་པའ་ིསང་
ཚྱུལ་ཞིག་ཀུན་གིས་ཚོར་ཐུབ་བཞིན་ཡོད། 

ང་ཚོས་ཕིར་བལསྟ་སླགོ་ནས་ལ་ྟསབྐས་ཁ་ོཔ་
ཚོའི་ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་ལ་གང་འད་ཞིག་
འདགུ་བརདོ་ན། ཟླ་བ་ལ་ྔདུག་རིང་སང་ལམ་

སོགས་ནང་མར་ཐནོ་ནས་མངནོ་གསལ་དདོ་
པའོི་ཐོག་ཐད་དཀར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུས་མཚོན་ང་ོརྒལོ་རྔམ་སྟནོ་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཞི་འཇམ་བྱུང་བའ་ི
རྣམ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།    སིྤར་ང་ཚོའ་ི
རེ་བ་ལའང་ད་ེརིགས་མཚམས་འཇགོ་བྱུང་
ན་བསམ་པའ་ིརེ་བ་བརྒྱབ་ཀི་ཡོད།  འནོ་
ཀང་དངེ་སང་དསུ་ཚོད་ལ་དག་པའོི་སྟབོས་
ཤུགས་ལས་འཇམ་པའོ་ིསྟབོས་ཤུགས་ད་ེནསུ་
པ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་པ་ཚོས་ཤེས་རེས་དལོ་
རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་གི་མིང་
འཁརེ་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེམུ་མཐུད་བཞིན་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ ཅསེ་
སོགས་གསུངས་གུབ་བསྟནུ། སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེ
རིང་ང་ཚོས་ད ོལ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི ་
བརྙན་འཕྲིན་དང་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབེད་ཀི་

དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི  གཞི་རྩའ་ིདངེ་
སབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ཏུ་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་སྐབས་དལོ་རྒྱལ་

རསེ་འབང་བ་ང་ོརྒལོ་སདྐ་འབདོ་སོགས་བདེ་
མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་པ་ད་ེ
དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།  
འོན ་ཀང་སིྤ ་ ཚོགས་ད་ལམ་ནང་དང་། 
དམིགས་བསལ་ཕི་རྒྱལ་མི་ས་ཚོས།  བདོ་
པའི ་སིྤ ་ཚོགས་འདི་གང་འད་ཡིན་ནམ། 
ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་དམ་མེད། དལོ་
རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོ་ལ་ཆོས་དད་རང་
དབང་སྤོད་ཀི་ཡོད་དམ་མེད་སོགས་རྣམ་
རགོ་འད་མིན་ཞིག་ད་དངུ་ཡོང་བཞིན་པ་མ་
ཟད། བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་ཁག་གཅིག་
ལའང་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེགཅིག་མཚྱུངས་བྱུང་
ཡོད།   ད་ེནས་གཙོ་ཆེ་ཕི་རྒྱལ་དང་། 
རྒྱ་ནག་སམྐ་སའ་ིནང་གི་རྒྱ་རིགས། བདོ་
ལ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་དལོ་རྒྱལ་
གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡིན་
མིན་ཤེས་དགསོ། ཁ་ོཔ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཆབ་སིད་ཀི་དགསོ་མཁའོི་གཡོ་བྱུས་འགོ་
ཚྱུད་ནས་གཏམ་བརདོ་རང་དབང་དང་ཆོས་
དད་རང་དབང་མེད་ཚྱུལ་བཤད་པ་རེད་མ་
གཏགོས། ང་ཚོའ་ིབཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་
པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་
འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།  ཅསེ་
སོགས་གསུངས་རསེ་གསར་འགདོ་པར་ལན་
འདབེས་གནང་།།
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ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིཁདོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
འབལེ་ལམ་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉནི་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཨིན་ཡུལ་ལངྗ་
ཁུ་ཚོགས་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་བཞི་ཡོད་
ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་ལྕམ་སྐུ ་མོ ་ལི་

སི་ཀ་ོཊི་ཀ་ཊོ་ Ms Molly Scott-Cato 
མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ སབྐས་
དརེ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་རིག་འཛིན་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་རིང་གི་མཇལ་འཕྲད་
སབྐས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས། ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀིས་ད་བར་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་

ཐགོ་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་བཀའ་དིན ་རེས་དན་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅིག ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བཞིན་པ་ད་ེཇི་ཙམ་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད་འཕྲིན་སྐོང་

བཞིན་པའ་ིགནས་སྟངས་སིྤ་དང་། ལགྷ་
པར་དངེ་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ཉི་ཧ ོང་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་ཏེ་
མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་གནང་མཛད་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཞུས། གཞན་ཡང་
མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཕགོས་གཉསི་པསོ་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐོག་ལས་

འགུལ་ས་མང་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་སྐརོ་གླངེ་
མོལ་གནང་བའ་ིཁདོ། རིང་མིན་ལི་ཐང་
སུྤལ་སྐུ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་བསྟན་འཛིན་
བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་
ལྷ་མོ་ལགས་བྷལེ་ཇམ་དང་ཕ་རན་སི་ཁུལ་
ད་ུཞུ་གཏུག་ཆེད་མགནོ་འབདོ་གནང་བའི་
སྐརོ་སོགས་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་དང་།  
ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་ཉ་ེཆར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཇལ་
ཁ་ཐོབ་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀི་ཡིག་ཚང་ད་ུ
ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་ཁག་གཅིག་ལས་གུབ་
པའི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་དརེ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་ཁངོ་
གིས་ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའི་ཁངོས་ཡོད་པའི་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ཁདོ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་འབལེ་ལམ་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་
ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་ཁས་ལེན་ཡང་
གནང་འདགུ མཇལ་འཕྲད་འད་ིན་ིཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ལས་དནོ་གི་
ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་འདགུ །

རྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ 
ནས་ ༨ བར་ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁའོ་ི
ནང་ད་ུནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་བླའོི་རྣམ་
གཞག་ Buddhism and Phenomology 

སོགས་ཀི་ཐོག་རྒྱལ་སིྤའི ་བགོ་གླ ེང་ལྷན་
ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་གནང་
འདགུ    སབྐས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་ཨིན་
སྐད ་ཐོག ་༸སྐུའི ་གསུང་སྒྱུ ར་ཞུ ་མཁན་
དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སིྦན་པ་ལགས་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བརོ་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།   ད་ེཡང་
རྒྱལ་སིྤའི ་ལྷན་ཚོགས་དེ་གོ ་སིྒག་གནང་
མཁན་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་། ཨུ་
རུ་སུའི་ལྟ་གུབ་རིག་པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་། 
Institute of Philosophy of the Russia 

Academy of Science བཅས་ཡིན་
འདགུ ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའི་བག་ོགླངེ་ལྷན་
ཚོགས་དབུ་འབེད་སྐབས་རུ་སོག་སྐུ ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཀིས།  རྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་

འདི་ལྟ་བུ་རབ་བྱུང་ན་ལོ་སྟར་ཆགས་དང་། 
མ་བྱུ ང ་ན ་ ཉུང ་མཐར་ལོ ་གཉིས ་ རེའི ་
མཚམས་སུ་ཐེངས་གཅིག་འཚོགས་ཐུབ་
པ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོའདགུ 

ལྷན་ཚོགས་འདི་བརྒྱྱུ ད་ནས་ལྟ་གུབ་མི་འད་
བའི ་མཁས་དབང་ཁག་མང་པ ོ་ ཞིག་ས་
གནས་གཅིག་ཏུ་ལྷན་འཛོམས་ཐུབ་པ་ཙམ་
མ་ཟད།  ཕན་ཚྱུན་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བའ་ིརྣམ་
གཞག་གོ་རགོས་སྤལེ་རེས་ཐོག་བག་ོགླངེ་
ཡོང་བཞིན་ཡོད་སྟབས་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་
ཡོང་ངསེ།  ཞསེ་གསུངས། ཐངེས་འདརི་
ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཌནེ་མག་ Denmark 
ནས་ཌནེ་ཛ་ཧ་ཝི་ Dan Zahavi ལགས་
དང་། ཨ་རི་ནས་ཁི་རི་སི་ཊེན་ཀུ་སེ་ར་ུ 
Christian Coseru ལགས།   རྒྱགར་ནས་
པྲ་ཌིབ་གྷ་ོཀ་ལེ་ Pradeep Gokhale ལགས། 
ཕ་རན་སི། ཨུ་ར་ུསུ། ཧངོ་ཀངོ་ Hong 

Kong ནས་དམ་མ་ཇ་ོཏ་ི Dhammadjoti 

ལགས་སོགས་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་
གདན་ཞུ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདགུ །

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཛ་དག་འབདོ་སྐལུ་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །མཚྱུངས་མེད་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལནྷ་རྒྱས་མཆོག་གང་དརེ།
 ཆེད་ཞུ། ལམ་ཙམ་མངའ་གསལ་བཞིན། ད་ལམ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིསོ་ནམ་གཞིས་
ཆགས་ལའྔ་ིནང་ཆར་ཆྱུ་དསུ་ཐགོ་མ་འབབ་པའ་ིརྐནེ་གིས་ཞིང་ས་ཨེ་ཀ་ ༡༢༠༠༠ ལགྷ་འདབེས་ལས་
བས་པའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡན་སྟནོ་ཉསེ་ཕགོ་ལུགས་འད་ིགར་སནྙ་གསན་བྱུང་བསྟནུ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པས་
སནྙ་ཐ་ོ (Loss/Damage Assessment) ལརྟ་ན་སྒརོ་འབུམ་ ༣༠༠ ཙམ་གངོ་གུན་ཕགོ་ཡོད་སྟབས་
འཚོ་བ་སོ་ནམ་ལ་བརནེ་པའི་ཞིང་པ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀི་རྒྱྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ཐགོ་ད་ོཕགོ་ཆེན་པ་ོཐབེས་
རྒྱྱུ ་གདནོ་མི་ཟ་བ་མ་ཟད། མཉམ་འབལེ་དང་དངུལ་ཁང་བཅས་ལ་བུ་ལོན་འཇལ་སླགོ་མ་ཐུབ་པའ་ི
དཀའ་ངལ་གི་རང་བཞིན་ཆགས་འདགུ་སྟབས། བདོ་མི་ནང་ཁུལ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་བསྐདེ་མཚོན་ཆེད་ད་ེགའི་ཁབ་ཁངོས་གཏངོ་ཕདོ་མི་མང་དང་ཚོགས་སྡ་ེཆོས་སྡ་ེཁག་ནས་
ཞལ་འདབེས་རྒྱ་མི་ཆྱུང་བ་བསྡ་ུསླངོ་ཡོང་བ་དང་སྦྲགས། ནང་སདི་དབུས་བདོ་མི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའ་ི
གཤམ་གསལ་དངུལ་ཁང་ལག་དབེ་ཨང་གངས་བརྒྱྱུད་འབུལ་ལམ་ཡོང་བ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ། 
ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ལ།
      ཕུལ།།
སྟནོ་ཉསེ་ཞལ་འདབེས་གཤམ་གསལ་དངུལ་ཁང་ཨང་གངས་བརྒྱྱུད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ།

Bank Account Details:Central Tibetan Relief Committee 

Account No. 10551095399 

State Bank Of India,Dharamsala 

Bank Code: 0634

Bank Swift Code: SBININBB277

ཛ་དག་འབདོ་སྐལུ་གསལ་བསྒགས། 
༼ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།༽

༄༅། །མཚྱུངས་མེད་ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལནྷ་རྒྱས་མཆོག་གང་དརེ།
      ཆེད་ཞུ། ལམ་ཙམ་མངའ་གསལ་བཞིན། ད་ལམ་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིསོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ལའྔ་ིནང་ཆར་ཆྱུ་དསུ་ཐགོ་མ་འབབ་པའ་ིརྐནེ་གིས་ཞིང་ས་ཨེ་ཀ་ ༡༢༠༠༠ 
ལགྷ་འདབེས་ལས་བས་པའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡན་སྟནོ་ཉསེ་ཕགོ་ལུགས་འད་ིགར་སནྙ་གསན་བྱུང་བསྟནུ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པས་
སནྙ་ཐ་ོ (Loss/Damage Assessment) ལརྟ་ན་སྒརོ་འབུམ་ ༣༠༠ ཙམ་གངོ་གུན་ཕགོ་ཡོད་སྟབས་འཚོ་བ་སོ་ནམ་ལ་བརནེ་
པའ་ིཞིང་པ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀི་རྒྱྱུན་གཏན་འཚོ་བའ་ིཐགོ་ད་ོཕགོ་ཆེན་པ་ོཐབེས་རྒྱྱུ ་གདནོ་མི་ཟ་བ་མ་ཟད། མཉམ་འབལེ་དང་
དངུལ་ཁང་བཅས་ལ་བུ་ལོན་འཇལ་སླགོ་མ་ཐུབ་པའ་ིདཀའ་ངལ་གི་རང་བཞིན་ཆགས་འདགུ་སྟབས། བདོ་མི་ནང་ཁུལ་གཅིག་
ཕན་གཅིག་གགོས་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་མཚོན་ཆེད་ད་ེགའི་ཁབ་ཁོངས་གཏངོ་ཕདོ་མི་མང་དང་ཚོགས་སྡ་ེཆོས་
སྡ་ེཁག་ནས་ཞལ་འདབེས་རྒྱ་མི་ཆྱུང་བ་བསྡ་ུསླངོ་ཡོང་བ་དང་སྦྲགས། ནང་སདི་དབུས་བདོ་མི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའ་ིགཤམ་
གསལ་དངུལ་ཁང་ལག་དབེ་ཨང་གངས་བརྒྱྱུད་འབུལ་ལམ་ཡོང་བ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ། ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ལ།
       ཕུལ།།

སྟནོ་ཉསེ་ཞལ་འདབེས་གཤམ་གསལ་དངུལ་ཁང་ཨང་གངས་བརྒྱྱུད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ།

Bank Account Details: Central Tibetan Relief Committee

Account No. 10551095399

State Bank Of India,Dharamsala

Bank Code: 0634

Bank Swift Code: SBININBB277

༼རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ།༽



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦4

ལྷ་ོགཞིས་ཁག་ལའྔ་ིནང་ད་ེས་ྔསྟནོ་ཉསེ་ད་ེའད་བྱུང་མངོ་མེད།

༄༅། །སྦལེ་ཀབོ་བད་ེསིྐད་སརླ་གསོ་དང་
ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་གླངི་། མོན་གྷ་ོའདདོ་
རུྒ་གླངི་། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་། ཀ་ོལི་
གྷལ་དནོ་ལནྡ་གླངི་བཅས་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི་ནང་གི་སོ་ནམ་པ་
ཚོར་འདི་ལོའི་དབར་དསུ་སྐབས་ཆར་ཆྱུ་

དསུ་ཐོག་མ་བབ་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
ད་ེསྔ་བྱུང་མོང་མེད་པའི་སྟནོ་ཉསེ་ཧ་ཅང་
ཚབས་ཆེ་ཕགོ་འདགུ   བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཚབ་
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་གནད་
དནོ་འདའིི་སྐརོ་འད་ིགའི་གསར་འགདོ་པར་

གསུང་དནོ།   སྟནོ་ཉསེ་ཕགོ་པའ་ིསབྐས་ལ་
སྟནོ་ཉསེ་ཀི་གུན་སྐབོ་གནང་རྒྱྱུའི་སིྒག་གཞི་
ཞིག་ཡོད། སིྒག་གཞིའ་ིནང་མ་ཚྱུད་པའ་ི
གོང་གུན་གང་ཕགོ་པ་ཆ་ཚང་ལ་ང་ཚོས་
གུན་གསབ་སྤདོ་ཐུབ་ཐབས་མེད། གཙོ་བ་ོ
ང་ཚོས་རོགས་རམ་ལ་བརནེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་
པར་བརནེ།   ང་ཚོས་རོགས་ཚོགས་ནས་
རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་རེད། རོགས་རམ་ཡོད་
པའི་ནང་ནས་གང་ཐོབ་པ་འདི་མར་བགོ་
རྒྱྱུ ་དང་ནང་སིད་ཀི་མ་དངུལ་ནས་རོགས་
རམ་མང་ཉུང་གི་ཁད་པར་ལ་བརནེ་ནས་
ནང་སིད་ཀི་མ་དངུལ་དང་བཀའ་ཤག་ནས་
ཕྲན་བུ་ཞིག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་
ཞེས་ཞུས་ནས་བསྡམོས་ག་ཚོད་ཐབོ་པ་འདི་
སིྒག་གཞི་དགོངས་དནོ་ལྟར་བགོ་རྒྱྱུ ་རེད། 

ད་ཐངེས་ཀི་སྟནོ་ཉསེ་འདི་དང་པ་ོམ་རེད། 
ནམ་རྒྱྱུ ན་ནས་སྟནོ་ཉསེ་ཕགོ་བཞིན་ཡོད་
པ་རེད།  ང་ཚོས་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་ས་ཁག་
གསུམ་ཙམ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དང་པ།ོ  ཕི་
རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་ང་ཚོས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་རེད། གཉསི་པ།   ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་བརྒྱྱུད་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་བརྒྱྱུད་ནས་
ཞལ་འདབེས་བསྡ་ུརྒྱྱུ ། གསུམ་པ།  རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་དང་། 
དགནོ་སྡ།ེ ཚོགས་སྡ་ེསོགས་བརྒྱྱུད་ནམ་
རྒྱྱུན་ནས་རོགས་རམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཞལ་
འདབེས་བསྡུ ་ཡུལ་གི་འབལེ་གཏུགས་ཁ་
བང་དང་ཞལ་དཔར་ཨང་གངས། དངུལ་
ཁང་ཨང་གངས་སོགས་ཡིག་ཐོག་ནས་ད་

རྒྱ་དང་ཚགས་ཤོག་བརྒྱྱུད་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད། བར་ལམ་ལྡ་ིལི་ལལ་
ཀི་ལའི་བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་མེ་
སྐོན ་ཤོར་བ་བཅས་དཀའ་ངལ་གཉིས་
འཛོམས་བྱུང་བར་བརནེ་ཏགོ་ཙམ་འགོར་
བ་མ་གཏགོས་ད་ལ་ྟསྟནོ་ཉསེ་ངལ་སེལ་ཆེད་
རོགས་དངུལ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ད ུས་ཚོད་ཟིན་
ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ད་ེཡང་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་ཚེ་རིང་ར་ོར་ེལགས་
ལྷ་ོགཞིས་ཁག་གཅིག་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༤ ནས་ ༡༢ བར་སྟནོ་ཉསེ་
ཚབས་ཆེ་ཆྱུང་ཇི་ཙམ་ཕགོ་མིན་ཐད་ཞིབ་
འཇུག་གནང་བའ་ིསནྙ་ཐ་ོལརྟ་ན།
ཆར་ཆྱུ་མ་བབ་པའི་རྐེན་གིས་གངོ་གུན་ཇི་
བྱུང་ཚོད་དཔག་གཤམ་གསལ།

རྒྱལ་སིྤའ་ིབིས་པའ་ིདསུ་སྟནོ་ཐགོ་མན་སརྤ་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ 
ནས་ ༨ བར་རྒྱ་གར་གི་དབུས་སུ་ཆགས་
པའ་ིཆ་ཏ་ིསི་གྷར་མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་ཨམ་
བྷ་ིཀ་པུར་ནང་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བིས་
པའི་དསུ་སྟནོ་ཐོག་མན་སྤར་ད་ུཡོད་པའི་
སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་བདོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ
 རྒྱལ་སིྤའི་བིས་པའི་ལོ་འཁོར་
དསུ་སྟནོ་འདི་བཞིན་རྒྱལ་ཡོངས་ན་གཞོན་
ལས་འཆར་གོ་སིྒག་ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཝི་ན་ེགུཔྟ་  Vinay Gupta ལགས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཁངོ་
ལ་སྐ་ུཞབས་ཨེས་ཨེན་སུ་བ་ྷརའ་ོ Dr S N 

Suba Rao ལགས་ཀིས་ལམ་སྟནོ་གནང་
སྟ་ེཐངེས་འདརི་ལམ་ལྷངོ་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་

ག་ོསིྒག་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདགུ དསུ་སྟནོ་

འད་ིབཞིན་ལོ་ལརྟ་རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་འད་
མིན་ནང་ག་ོསིྒག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདགུ
 དུས་སྟནོ ་ད ེའི ་དམིགས་ཡུལ་

གཙོ་བ་ོནི་དསུ་སྟནོ་འདིའི་ཐགོ་སླབོ་གྲྭ་དང་

ཚོགས་སིྐད་ཁག་འད་མིན་མཉམ་འཛོམས་
ཐགོ་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་སོགས་ཀི་ལམ་
ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་། བམས་བརྩ།ེ 

མཐུན་སིྒལ། འཆམ་མཐུན། སེམས་བཟང་
སོགས་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་གོང་
སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་ཞིང་། ཐངེས་
འདའི་ིཉནི་གངས་དུག་རིང་གི་དསུ་སྟནོ་ཐགོ་
རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེཁག་ ༡༩ དང་བལ་
ཡུལ་བཅས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་འད་མིན་གི་སླབོ་
ཕུྲག་མང་པ་ོཞིག་འད་ུའཛོམས་བྱུང་ཡོད་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་མན་སརྤ་ད་ུཡོད་པའ་ི
སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
 དེ་ཡང་དུས་སྟནོ ་དབུ ་འབེད་
ཀི་མཛད་སྒའོི་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བརོ་མངའ་
སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་རྱཱཇ་སིང་དཝེ་ Raj 

Singh Dev མཆོག་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་
པ་དང་། དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་

འཕགས་བདོ་དང་བལ་པའོ་ིརྒྱལ་དར་མཁའ་
དབིངས་སུ་བསྒེངས་སྟ་ེརྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་
རྒྱལ་གླུ་བཏང་ཡོད།
 དསུ་སྟནོ་ཐགོ་མན་སརྤ་སཾ་བྷ་ོཊ་
སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་སོགས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བདོ་དང་འབལེ་བའ་ིའགམེས་སྟནོ་
ཡང་གནང་འདགུ ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀིས་རྩེད་རིགས་འད་མིན་དང་འཁབ་སྟནོ་
སོགས་ཀི་ནང་ཆ་ཤས་བངླས་ཡོད། མན་
སརྤ་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་
དསུ་སྟནོ་འདིའི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་
ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་བཅས།།

༡། ཀ་ོལི་གལྷ།   
ཨང་། སྟནོ་ཉསེ་གངོ་གུན་ཇི་བྱུང༌། ཨེ་ཀར་གངས། གངོ་གུན་དངུལ་འབརོ།

༡ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠  ༡༣༠༨་༤༤  ༡༩༥༥༩༨༦༩་༥༦
༢  གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠  ༧༦༧་༧༦ ༡༠༣༢༣༦༠༠་༠༡
༣ སྟནོ་ཐགོ་འདབེས་ལས་ག་སིྒག་བས་ཡོད་ནའང་ཆར་ཆྱུ་

མ་འབབ་པའ་ིརྐནེ་གི་འདབེས་ལས་མ་ཐུབ་པ།
༨༠་༨༥   ༡༤༨༧༦༤་༠༠

བསྡམོས།  ༢༡༥༧་༡ ༣༠༠༣༢༢༣༣་༥༧
༢། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི༌།
ཨང་། སྟནོ་ཉསེ་གངོ་གུན་ཇི་བྱུང༌། ཨེ་ཀར་གངས། གངོ་གུན་དངུལ་འབརོ།
༡ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ༡༠༥་༥ ༡༡༠༣༩༨༣་༦༥
༢ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ༡༡༠་༩ ༡༠༧༧༥༩༨་༦༧
༣ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ༡༣་༢ ༩༨༦༦༣་༤༠

བསྡམོས། ༢༢༩་༦ ༢༢༨༠༢༤༥་༧༢
  ༣། སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་གླངི༌།                
ཨང་། སྟནོ་ཉསེ་གངོ་གུན་ཇི་བྱུང༌། ཨེ་ཀར་གངས། གངོ་གུན་དངུལ་འབརོ།
༡ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ༣༦༢ ༢༡༦༤༦༡༥་༢༠
༢ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ༣༢ ༡༤༣༥༡༠་༤༠
༣ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ༣༠ ༨༩༦༩༤་༠༠

བསྡམོས། ༤༢༤ ༢༣༩༧༨༡༩་༦༠

༤།      མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི༌།           
ཨང་། སྟནོ་ཉསེ་གངོ་གུན་ཇི་བྱུང༌། ཨེ་ཀར་གངས། གངོ་གུན་དངུལ་འབརོ།
༡ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ནས་ ༦༠ ༡༨༨་༤  ༡༤༨༠༥༠༢་༠༠
༢ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༡ ནས་ ༧༠ ༦༨    ༦༩༧༢༠༠་༠༠
༣ གངོ་གུན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༡ ནས་ ༨༠   ༧༩ ༨༢༥༤༢༤་༠༠

བསྡམོས། ༣༣༥་༤ ༣༠༠༣༡༢༦་༠༠
གཞིས་ཆགས་བཞིའ་ིགངོ་གུན་ཁནོ་བསྡམོས་དངུལ་འབརོ་ཇི་བབ་གཤམ་གསལ།
ཨང་། སྟནོ་ཉསེ་གངོ་གུན་ཇི་བྱུང༌། ཨེ་ཀར་གངས། གངོ་གུན་དངུལ་འབརོ།
༡ ཀ་ོལེ་ག་ྷདནོ་ལནྡ་གླངི༌། ༢༡༥༧་༡ ༣༠༠༣༢༢༣༣་༥༧
༢ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི༌། ༢༢༩་༦ ༢༢༨༠༢༤༥་༧༢
༣ སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་གླངི༌། ༤༢༤ ༢༣༩༧༨༡༩་༦༠

བསྡམོས། ༢༨༡༠་༧ ༣༤༧༡༠༢༩༨་༨༩



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ 5

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བདོ་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་ཉ་ི
ཧངོ་གི་གངོ་ཁརེ་ཨོ་ས་ཀའི་ནང་ས་ྔད་ོསྤདོ་
འཇུག་ཆེན་མོའི་བཀའ་ཆོས་འཕྲ་ོསྐོང་མ་
མཛད་གངོ་། རྒྱ་རིགས་མི་གངས་ ༡༥༠ 
ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དནོ།    ད་ེས་ྔསབྐས་ཤིག་ཡུ་རོབ་ཆོས་
ཚོགས་ད་ེའད་ཁ་ཤས་ཀིས་ངསོ་རང་སྐད་
བཏང་བྱུང་། སབྐས་དརེ་ངསོ་ནས་ཡུ་རོབ་
ནི་གཙོ་བ་ོཡི་ཤུ་དང་ཇུ་ཌོ་ཁི་རི་ཤི་ཊེན་  
Judo-Christian ཆོས་ལུགས་ཕ་མེས་ནས་
ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། 
རང་གི་ཆོས་ལུགས་འགྱུར་བ་སོགས་བས་ན་
འསོ་འཚམས་ཤིག་མེད་སྐརོ་བརདོ་པ་ཡིན། 
ཕགོས་མཚྱུངས་ཐངེས་ཤིག་ངསོ་རང་སོག་
ཡུལ་ད་ུབསྐདོ་སབྐས་ཁུལ་དརེ་ཀ་ོརི་ཡའ་ིཡི་
ཤུའི་ཆོས་པ་ཁག་གཅིག་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཁབ་
སྤལེ་གཏངོ་ཆེད་བསླབེས་འདགུ་པ་ཁོང་ཚོ་
ངསོ་རང་ཐུག་པར་བསླབེས་བྱུང་།  སབྐས་
དརེ་ངསོ་ནས་ཁོང་རྣམས་ལ་སོག་ཡུལ་ནི་
ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པར་བརནེ་
ཁུལ་དརེ་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་སྤལེ་ཐབས་
བདེ་ན་དག་ེམཚན་མེད་སྐརོ་དང་།  ད་ེ

ལས་སོག་པའོི་མི་མང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་
ན་ཕན་ཐགོས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་།  ངསོ་
རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ནའང་ཆོས་ལུགས་བར་ེ
སྒྱུར་གི་བ་སྤདོ་ད་ེརིགས་རྩ་བ་ནས་སྤལེ་གི་
མེད་སྐརོ་བརདོ་པ་ཡིན། ཡང་སབྐས་ཤིག་
ཕ་རན་སི་ཡུལ་ད་ུའཇར་མན་ཕྱུག་བདག་
གཅིག་གིས་ཕ་རན་སིའི་ཡུལ་ད་ུནང་པའི་
དགནོ་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་བརྒྱབ་ རྒྱྱུའ་ི
འཆར་གཞི་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང་། སབྐས་
དརེ་ངོས་ཀིས་ཁོང་ལ་ཕ་རན་སི་ཡུལ་ལ་
མཚོན་ན་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་མིན་པར་
བརནེ་ནང་པའི་དགོན་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ད་ེའད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་རན་པ་ོཞིག་མེད་
པ་དང་། ཅི་སྟ་ེཡིན་གཅིག་གིས་ནང་པའ་ི
དགོན་པ་ད་ེའད་བརྒྱབ་དགོས་ན་ནང་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཐ་ེལེན་ཌི་དང་ཤི་ལངྱཱ། རྒྱ་གར་ལ་ྟ
བུའི་ནང་བརྒྱབ་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐརོ་
བརདོ་པ་ཡིན། རྒྱ་རིགས་ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་
ཁདེ་རང་ཚོར་མཚོན་ན་ཕ་མེས་ཀི་ཆོས་ད་ེ
ནང་པ་རེད། ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའདནོ་མཁན་
རེད།  དརེ་བརནེ་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉརེ་
བདེ་དགསོ། ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིདནོ་དག་

གང་ཡིན་པ་ད་ེདག་ཤེས་ཐབས་བདེ་དགོས། 
འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་
མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ཚང་མས་བམས་བརྩེ་
དང་བཟདོ་བསན། ཆོག་ཤེས། སིྦན་པའ་ི
ཉམས་ལེན་སོགས་ནང་གི་གཤིས་རྒྱྱུད་དང་
འབལེ་བའ་ིབཟང་པའོ་ིརིན་ཐང་ད་ེདག་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ཐད་བསབླ་བ་སྐནོ་བཞིན་
ཡོད།
 ནང་པའི་ལྟ་གུབ་ལ་མཚོན་ན། 
ཧ་ཅང་ཟབ་ཅིང་རླངིས་པ་ོཡོད། ཚན་རིག་
དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་བས་ནས་འག་ོ
ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ངསོ་ཀིས་ཚན་རིག་
པ་དང་ལནྷ་འབལེ་བ་བས་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༠ 
ལགྷ་འག་ོབཞིན་འདགུ ཚན་རིག་པ་ཚོས་
ཀང་ནང་ཆོས་ཀིས་མིའི་བཟང་ཕགོས་ཀི་བླ་ོ
གོང་མཐརོ་བཏང་བ་བརྒྱྱུ ད་སེམས་ཞི་བད་ེ
བག་ཕབེས་དང་བད་ེསིྐད་བསུྐན་ཐུབ་བཞིན་
ཡོད་པ་ར་སྤདོ་བྱུང་ནས་ད་ོསང་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོབདེ་བཞིན་འདགུ གལ་ཆེ་ཤོས་ན་ིསྟནོ་པ་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས། དག་ེསླངོ་
དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསགེས་
བཅད་བརར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ །ལེགས་
པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།།  ཞསེ་

གསུངས་ཡོད། བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་
ཀི་གསུང་ལ་ཡིན་ནའང་བརག་དཔྱད་བསོ། 
ཞསེ་གསུངས་ཡོད།   ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་བསྟནུ།  

    བདོ་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་བངླ་དརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བདོ་པ་ཚོས་སོ་སོའ་ི
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ལ་ད་ོསང་ངསེ་པར་ད་ུསྤདོ་
དགསོ། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིནང་
ད་ུདཔལ་ནྱཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཚོས་བརྩམས་
པའི་གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་འགེལ་བཤད་
མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་ན་བདོ་སདྐ་
ནང་བཞིན་སྐད་ཡིག་གཞན་གཅིག་ཀང་
མཐངོ་རྒྱྱུ ་མེད།   ལགྷ་པར་ད་ུནང་ཆོས་

ནས་གསུང་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་ལ་ྟགུབ་
ཀི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་ངསེ་པར་
ད་ུབདེ་དགསོ། མིའ་ིསེམས་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་

ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ད་ེཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཚན་རིག་པ་རང་གིས་བརདོ་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེརསེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའི་
བཀའ་ཆོས་འཕྲ་ོསྐངོ་མཛད་འདགུ
 ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྒོལ་ལྗང་གི ་རེས་
གནང་སྩལ་ཡོད།།

མིག་དབང་བརག་དཔྱད་མཁན་གི་ས་མིག་
གསལ་བསྒགས།

ཆོད་གན་ལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་མོན་གྷ ་ོའདདོ་རུྒ་
གླིང་སྨན་ཁང་ད་ུམིག་དབང་བརག་དཔྱད་
མཁན་གི་ས་མིག་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་
འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡། མིག་དབང་བརག་དཔྱད་མཁན་དམའ་
མཐར་ Diploma in Ophthalmic As-

sistance ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཐགོ་ཉུང་
མཐར་ལོ་གཅིག་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ། ལོ་
གཅིག་ལས་མང་བ་ལས་མངོ་ཡོད་མཁན་ལ་
དམིགས་བསལ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རྒྱྱུ །
༢། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ངོ་
བཤུས།
༣། 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།
༤། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༥། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།

༧། ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན ་ཞུ ་ ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༥ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབུལ་
དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕྲནི།  Email ID  

མྱུར་འཕྲནི། Fax ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་
བཀདོ་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
འབལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་
ལས་དམ་ངསེ་པར་འཁདོ་དགསོ། ཡིག་ཆ་
ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་
མིག་སྟནོ་དགསོ།
ཆ་རྐེན་ཚང་བའི ་ ཞུ ་སྙན་འབུལ་མཁན་
རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་
མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་
ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༡༥ ལ།།

༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽

Secretary,
Department of Health, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala 176215 
Distt. Kangra H.P.

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩའི་སྡ་ེཚན་ཆེད་ལས་བེད་ལྔ་དུང་
གཞོན་ལས་རོགས་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་
ཆོད་གན་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། 
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ལོ་གཉསི་
རིང་ཆོད་གན་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཀ། ལས་འཆར་ལས་འཛིན་པའ་ིས་མིག་
གཉསི། (2 Project Officers)

ཁ། ལས་འཆར་ལག་བསྟར་རགོ་ཞིབ་པའ་ི
ས་མིག་གསུམ། (3 Monitoring and Eval-

uation Officers)

༡། ཤེས་ཚད། འཛིན་སྐངོ་དང་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས། དཔལ་འབརོ། སིྤ་ཚོགས་རིག་
གནས། རྒྱལ་སིྤའ་ིཡར་རྒྱས་སླབོ་ཚན་
གང་རུང་ཐགོ་ཉུང་ཐར་ཚད་ལྡན་མཐ་ོསླབོ་
ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ 
(BA/B.Com/B.Sc) ཐནོ་པ་དང་། གཞན་
ཡང་ཚད་མཉམ་མཐོ་སླབོ་ཐོན་པའི་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ།༽
༢། ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་། གངོ་གསལ་
སླབོ་ཚན་གང་རངུ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ཉུང་
ཐར་ལོ་གཉསི་གསུམ་གི་ལས་མངོ་ཡོད་པར་
དམིགས་བསལ་ཡོད།
༣། བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག ཀམ་པུ་ཀར་
དང་ད་རྒྱ་བདེ་སྤོད་ཀི་ཤེས་ཚད་རང་སྐ་
འཕརེ་ངསེ་ཡོད་པ།
༤། ལོ་ཚད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༣༠ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། 
༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
 གོང་གསལ་ས་མིག་ཀ་དང་ཁ་
ཐགོ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་རང་ཉདི་ཀི་
འཚང་སྙན་མཉམ་གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཆའི་
ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རངུ་གིས་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ 
འགངས་མེད་གཤམ་འཁདོ་དུང་ཆེའ་ིམཚན་
བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རྒྱྱུ །
 དོ་བདག ་ སོ ་ སོར ་འབེལ ་བ ་
གནང་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕྲནི། 
(email) ཁ་པར་ཨང་བཅས་འཚང་སནྙ་
ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ།
༡། ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་ 
(Marks Sheet and Degree Certificate) 

གི་ང་ོབཤུས།
༢། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
བུ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ། སིྒག་མཐུན་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༣།༣༡ 
བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༣། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་
འཁརེ་ (RC) གི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་
ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའི་ཤོག་
བུ་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༤། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སནྨ་ཁང་གང་རུང་

ནས་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་
སནྨ་པའི་ངསོ་སྦརོ་ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་
ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་པའི་ལས་
དམ་དང་ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༥། འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་
བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་(Char-

acter Certificate) ང་ོམ།
༦། སྡ་ེཚན་གཞན་ད་ུལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ི
ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་ཡོད་དགསོ།
 འཚང་སནྙ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ནང་ཚྱུན་
དསུ་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཁག་ལ་འདམེས་སུྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་
འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་འདམེས་རྒྱྱུ གས་ཀི་
ཚེས་ཆ་སྐབས་མཚམས་འབདོ་བར་བ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པས་སབྐས་བསྟནུ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་
ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོ
འགོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༡ ལ།།

Secretary,
Department of Finance, CTA
Gangchen Kyishong, Dharamsala
Kangra Distt, H.P.India- 176215
Email:finance@tibet.net/
sard@tibet.net
Phone:01892-222487, 223738



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦6

ད་ེསའྔ་ིཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གངོ་མ་ལརྟ་ཁངོ་དང་ཡང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་
གངོ་ཁརེ་ཨོ་ས་ཀའ་ི Osaka སེ་ཕུ་སླབོ་
གྲྭ་ཆེ་བའ་ི Seifu High School ནང་
སླབོ་མ་གངས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་བར་དསུ་
རབས་ ༢༡ ནང་པ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀི་ད་ིབ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེ
ཡང་སླབོ་ཕུྲག་གཅིག་གིས། ཆབ་སདི་པ་
ཚོར་ཚང་དགསོ་པའི་ཁད་ཆོས་གཙོ་བ་ོགང་
ཡིན། ཞསེ་པའ་ིད་ིབར་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས། སིྤར་ཆབ་སདི་པ་ཚོའང་འག་ོབ་མི་
ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀང་དང་བདནེ་དང་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབྱུང་ན་གཞན་གིས་རང་ལ་
ཡིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་བདེ་ཐུབ་པ་དང་། རང་
ངོས་ནས་ཀང་སིྤ་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་
ལ་དནོ་དམ་གི་སེམས་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་
ནས་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་དགསོ། ད་ེཡང་
གཙོ་བ་ོགཞན་གི་བད་ེསྡུག་ལ་བམས་བརྩའེི་

བསམ་བླའོི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན་
ན་འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་དའེི་ཐོག་ནས་ཐོན་རྒྱྱུ ་
རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། གཞན་ཡང་
༸གངོ་ས་མཆོག་ཨིན་སདྐ་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་སདྐ་
ཡིག་ཅིག་ལ་ངསོ་འཛིན་མཛད་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཨིན་
སྐད་ཀི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་སྐ་ོཔ་ོཞིག་ལས་

མེད་ཀང་ད་ེཙམ་མཁནེ་པ་དསེ་ས་གནས་
གང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་གནང་མཛད་
ཀང་གཞན་དང་འབལེ་ལམ་མཛད་རྒྱྱུར་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་སྟབས། ལོ་མང་རིང་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་པ་གཞོན་
སྐསེ་ཚོར་ཨིན་སྐད་ཐོག་ད་ོསང་ཏགོ་ཙམ་
སྤོད་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་མཛད་ཡོད་པ་
དང་། ཨིན་སདྐ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་འཛམ་གླངི་
གཞན་དང་འབལེ་ལམ་ཡག་པ་བེད་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ། ཉནི་གུང་
ལགྗས་སྨནི་གུབ་རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཉ་ིཧངོ་གི་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་
པའི་གསར་འགོད་པ་ལྕམ་ཏ་ོམོ་ཀོ་ན་ག་ན་ོ  
Tomoko Nagano ལགས་ཀི་བཅར་འད་ི
དང་ལེན་མཛད། སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་

པས་༸གངོ་ས་མཆོག་ཡུལ་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་
ལན་མང་མཛད་དགོས་དནོ་གང་ཡིན་གི་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། དང་ཐགོ་དརེ་
ངོས་རང་འདིར་མགོན་འབདོ་བས་པར་
བརནེ་དརེ་ངསོ་ལེན་མ་བས་ན་གླནེ་རགས་
རེད། ད་ེབས་གལ་ཆེ་བ་ན་ིངསོ་རང་འཛམ་
གླངི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་ཁངོས་
ནས་མི་གཅིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་
འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེདནོ་ལ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་། འད་ིན་ིང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་ལས་
འགན་ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་ལ་ངསེ་ཤེས་རྙདེ་
བྱུང་། དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་ག་ོསབྐས་ནམ་
བྱུང་སབྐས་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གི་
འད་ུཤེས་འཛིན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་རང་གི་
བསམ་ཚྱུལ་རྣམས་ཤོད་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ། ཡང་གསར་འགདོ་པས་
ཉ་ེལམ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་
མོའ་ིསྐརོ་དང་། སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊམ་ 
Trump མཆོག་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གསར་
པར་འོས་འདམེས་རེས་ཁོང་དང་འབྱུང་

འགྱུར་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་གནང་མཛད་ཐུབ་
པའི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་ཡོད་མེད་ཀི་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། གུ་ཡངས་དང་
མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་གཏིང་ཚྱུགས་པའི་
ཨ་རི་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ས་ེཁིད་མཁན་གཙོ་བ་ོཡིན་པར་ངོས་ཀིས་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེལམ་འསོ་
བསྡུ་ཆེན་མོའི་གུབ་འབས་དསེ་ཨ་རིའི་མི་
མང་གི་མངོན་འདདོ་གང་ཡིན་པ་གསལ་
འདནོ་བས་ཡོད། ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་
ད་ལའྟི་གནས་སྟངས་ལ་ཧ་ལས་པའི་འགྱུར་
བ་ཞིག་འག་ོརྒྱྱུ ་མ་རེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་
སྒགུ་ནས་བལ་ྟརྒྱྱུ ་རེད། ངསོ་ཀིས་ད་ེསའྔ་ིཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་དང་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
གི་དབུ་ཁིད་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་
བ་ལརྟ། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ངསོ་ཀིས་སདི་
འཛིན་གསར་འདམེས་སྐ་ུཞབས་ཊོམ་མཆོག་
དང་མཇལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། བསམ་པའ་ིརེ་བ་
ཏན་ཏན་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་
སྩལ།།

ཀརྨ་ཆྱུང་བདག་ལགས་མ་སུ་རི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེ་ིདུང་ཆེ་གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༢ རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་མ་སུ་རི་བདོ་
ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེི་དུང་ཆེ་དནོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་
ཀི་ཚབ་ཏུ་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་སིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆྱུང་བདག་ལགས་
དུང་ཆེ་གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ  
ཀརྨ་ཆྱུང་བདག་ལགས་ན།ི ཌལ་ཧརོ་གཏན་
སླབོ་གི་སླབོ་ཟུར་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གིས་
གཞི་རིམ་འགོ་མ་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་པ་
ཀུལ་བདོ་ཁིམ་ད་ུསླབོ་སྦངོ་གནང་། གཞི་

རིམ་བར་མ་དང་གོང་མའི་སླབོ་སྦངོ་ཌལ་
ཧརོ་གཏན་སླབོ་ད་ུགནང་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ 
ལོར་ཌལ་ཧརོ་གཏན་སླབོ་ནས་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་ 
༡༩༨༧ བར་པན་ཇབ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཁང་ནས་ཆེད་ལས་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་ཐགོ་
ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐནོ།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་འད་མིན་ནང་ལོ་ངོ་བཅྱུའི་རིང་སླབོ་

དག་ེགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉནི་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་འགན་འཛིན་
དང ་ དུ ང ་ གཞོ ན ་
ག ཅིག ་ ལྕ ོགས ་ ཀི ་
གནས ་ རིམ ་ཐོག ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་།
 ཕི ་ ལོ ་ 

༡༩༩༩ ཟླ་ ༦ ཚེས ༡༦ ཉནི་སཾ་བྷ་ོཊའ་ི
བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་དབུ་བརྙསེ་པ་

ནས་བཟུང་ཁོང་དའེི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
གི་ལས་གནས་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་གིས་ད་བར་
ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་མ་སུ་རི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་
སྡའེི་དུང་ཆེ་དནོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀི་ཚབ་
ཏུ་ཁངོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད། ཀརྨ་ཆྱུང་
བདག་ལགས་མ་སུ་རི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེི་
དུང་ཆེ་ཐངེས་བཅ་ོལ་ྔཔ་ད་ེཆགས་ཡོད། །

དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟནོ་གསལ་བཤད།
༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༦ ད་ེབཞིན་ཕི་ 
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཕདེ་
ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚོགས་
འད་ུལནྷ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད།  སབྐས་དརེ་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའི་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་
ཁག་གཅིག་ཐགོ་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་

བཀའ་བླ ོན ་གཡུ ་ཐོག ་ཀརྨ་དགེ ་ ལེགས་
མཆོག་གིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པར་ད་ེ
རིང་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་དནོ། ཁ་སང་དསུ་འཁརོ་

དབང་ཆེན་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་ ༦ སབྐས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་པ་རེད། ད་ེཉནི་གི་ཉནི་ས་ྔམ་དརེ་
བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་
ཕྲ་གནང་བ་རེད། ཁ་སང་ཚོགས་འདའུ་ི
སབྐས་ལ་གསོ་གཞི་མང་པ་ོཞིག་ཟུར་ད་ུཡོད་
ནའང་ད་ེརིང་ཛ་དག་གི་གནས་ཚྱུལ་མཐངོ་
ནས་དའེི་ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་རེད། 
སིྤར་རྒྱ་གར་ནང་གླ ་ོབུར་དུ་དངུལ་ལོར་
རྙིང་པ་རྣམས་ཡར་བསྡུ་དགོས་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ཆོས་ཞུ་
བ་ཚང་མ་ལའང་བརབ་གསིག་དང་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་
ནས་ཕབེས་མཁན་གི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། དཔརེ་
ན། ད་ལ་ྟར་རམ་ས་ལའ་ིཁུལ་ད་ུབདོ་མི་
མང་པ་ོཞིག་འབོར་ནས་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོའཕྲད་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་གཙོ་བ་ོ
དའེི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་གནང་ཕོགས་

དནོ་ཚན་གསུམ་ཙམ་བྱུང་པ་རེད། དང་པ།ོ 
དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་ཕབེས་མཁན་ར་
རམ་ས་ལ་ལ་འབརོ་ཏ།ེ དངུལ་བར་ེལེན་
གི་དཀའ་ངལ་ལ་བརནེ་ནས་བཞུགས་ས་
དང་། ཉནི་རེའ་ིགསོལ་ཆས་བཅས་ཀི་ཐགོ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་ས་ེལེན་ཁང་ལ་
བཞུགས་རྒྱྱུའ་ིག་སིྒག་དང་། ས་ེལེན་ཁང་
ནས་བདག་བཞསེ་གནང་སྟ་ེདཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ། ད་ེདང་མཉམ་
ད་ུས་ེལེན་ཁང་ད་ུསྡདོ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད་རིམ་
པས་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ལ་ཆོས་ཞུ་བར་
འག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་སྟབས། དངུལ་བར་ེསྒྱུར་ཐགོ་
དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ས་ེལེན་ཁང་
གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་ར་རམ་ས་ལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བརྒྱྱུ ད་ནས་འབལེ་ཡོད་དབུས་
ལས་ཁུངས་ཁག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ནའང་འད། 
གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གང་ཡོད་
པ་རྣམས་བདེ་དགསོ་རེད། ཅསེ་ཚང་མར་
ནང་ཁུལ་བཀདོ་མངགས་ཕིན་ཡོད། ད་ེ
དག་དམ་དནོ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་གནང་དགོས་པའི་དནོ་ཚན་གཅིག་

བཀའ་བསྡརུ་བྱུང་ཡོད། དནོ་ཚན་གཉསི་
པ་ད་ེཕི་ནས་ལགྷ་པར་ཨ་རི་ལ་སོགས་ནབུ་
ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་ནས་ཆོས་ཞུ་
བ་བདོ་པ་དང་བདོ་པ་མིན་པ་མང་པ་ོཞིག་
ཕབེས་ཀི་ཡོད་སྟབས། དསུ་དབང་སབྐས་
སུའང་དངུལ་བརེ་སྒྱུ ར་གི་གནས་སྟངས་
འགོ་དཀའ་ངལ་འདི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
པའ་ིདབང་ད་ུབཏང་བ་ཡིན་ན། སབྐས་དརེ་
ལུང་པ་སོ་སོའི་དངུལ་ལོར་ད་ེདག་ཁིམས་
མཐུན་ཐགོ་ནས་འཁརེ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུ
བར་ེསྒྱུར་གི་ལམ་ཡོད་པས་སོ་སོའི་དངུལ་
ལོར་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུབར་ེསྒྱུར་བ་རྒྱྱུ ་
ད་ེགཅིག་བས། ད་ེདང་ལནྷ་ད་ུདསུ་དབང་
སྐབས་དངུལ་དམར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་
སིྦན་བདག་བེད་རྒྱྱུ ་སོགས་གཏངོ་ལེན་གི་
རིགས་ཡོང་སདི་སྟབས།  སབྐས་དརེ་
དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ཆེད་སོ་སོའི་ལུང་པའི་ 
Credit Card དང་ཅགེ་འཛིན་ Cheque 

འགམི་འགུལ་ཅགེ་འཛིན་ Travel Cheque  

སོགས་བསམས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ར་ོར་ེགདན་
ས་གནས་སུ་ང་ཚོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ངསོ་

ནས་འབལེ་ཡོད་ཚོའ་ིཅགེ་འཛིན་ Cheque 

དང་  Credit Card  ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ནས་
དངུལ་ཚྱུར་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱྱུའི་འཕུྲལ་ཆས་ད་ེ
དག་གང་ཐུབ་ཐབོ་ཐབས་དང་ཐབས་ལམ་
ད་ེདག་གང་ཐུབ་བདེ་སྤདོ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པའི་སྐརོ་ལ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཀའ་མངགས་
དང་བཀའ་བསྡརུ་གནང་བ་རེད། གནད་
དནོ་འད་ིགསུམ་བས་ཚེ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
གང་ཙམ་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ཅསེ་གསུངས།།
 དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་འབལེ་གཏུག་ཁ་བང་།
ཚོགས་ཆྱུང་གི་མགནི་ཚབ་པ།

Mr Tenzin Lungtok : 
+91 – 9418655398

ཚོགས་མི།
Mr Nangzey Dorjee : 
+91 – 9801863618
Mr. Wangchuk Phasur : 
+91 – 9882694453
Mr. Thinley Gyatso : 
+91 – 8894566999


