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སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༥	
ཉནི་གི་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབྲང་ནས་སྐུ ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་
ཆིབས་འགོ་བརུྒྱད་གྷ ་གྷལ་གནམ་ཐང་དང་།	
ད་ེནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ལྡི་ལིར་ཆིབས་སུྒར་	
བསྐངས་ཡོད།	 ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་མཁས་དབང་ཨེམ་ཨེལ་སོན་	
དྷའི་ིརསེ་དྲན་ཐབེས་རྩ་དང་།	 ཨེམ་ཨེལ་སོན་	
དྷིའི་ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བདའེི་རྩ་དནོ་བསི་གནས་ཁང་
ཐུན་མོང་ནས་གདན་ཞུ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལརྟ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབམས་བརྩེ་དང་གོ་ལ་
ཧིལ་པའོི་འགན་འཁུར་ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་
དང་མ་འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་ཞེས་པའི་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འདརུ་དབུ་བཞུཌ་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ
གླ་ོབུར་ཛ་དྲག་ངང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་
ཚབ་སྐབས་ར་ེདགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་ར་ེབཙུན་
བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་གི་སྐུ་གདངུ་ཞུགས་
འབུལ་ཆེད་མོན་གྷ་ོརུ་ཕབེས་ཐོན་གིས་ཕི་ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་ད་ུསྐ་ུགདངུ་
ཞུགས་འབུལ་སབྐས་ང་ོབཅར་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
ནས་ཕི་ཚེས་	༢༧	ནས་	༢༨	བར་ལྡ་ིལིར་དཔལ་
ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའི་ཆོས་
དང་མ་འབྲལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་	 Meeting on 
Secular Ethics	 ཞསེ་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་
འདརུ་ང་ོབཅར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལྡི་ལི་དང་ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡ་	 Australia	 ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི་	 New 
Zealand	བཅས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༢༥	ཕི་དྲ་ོནས་	༢༦	བར་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའི་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་དང་།	
	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	༢༨	ནས་ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	
༦	 བར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགངོ་ཁརེ་སྦརི་སི་སྦནེ་ད་ུ
བདོ་ཀི་དསུ་སནོ་ཉནི་མོར་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཆེད་
ཕབེས་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 སྦརི་སི་སྦནེ་དང་ནའིུ་ཛི་
ལེན་ཌིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ེལིང་ཊོན་དང་གངོ་ཁརེ་ཌུ་ན་ི
ཌན།	ཨོཀ་ལེན་ཌི།	བཅས་སུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་
དང་ལྷན་མཇལ་མོལ་དང་གངོ་ཁེར་ཌུ་ནི་ཌན་
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་དང་།	
རྒྱལ་ས་ཝེ་ལིང་ཊོན་ནང་ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་དང་སླབོ་གཉརེ་བ་
སོགས་ལ་གསུང་བཤད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཨོ་སི་
ཊེ་ལི་ཡ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་སོགས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིབདོ་ཀི་པཎ་ཆེན་བ་ླམ།
༄༅།	།པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	༡༡	དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་གངས་	 ༢༨	 ལ་
ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོ་དང་
སབས་བསནུ།	 ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས།	
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་བདོ་ཀི་པཎ་
ཆེན་བ་ླམ།	 	 	 ཞསེ་པའ་ིབརྙན་འཕྲནི་ཞིག་
བཟ་ོསིྒག་ཞུས་པ་དའེི་ནང་ཨི་ཊ་ལི་ལྷ་ོཊི་
རོལ་རང་སྐོང་མངའ་ཁུལ་གི་སིད་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཨར་ན་ོཀམོ་པ་ེསི་ཅར་ Arno 

Kompatscher མཆོག་དང་།	 ཕ་རན་སིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མེ་
ཁལ་རེ་སོན་	 Micheal Raison	 མཆོག	
ཨེན་ད་ེརེ་ག་ྷཏ་ོལིན་	 Andre Gattolin 

མཆོག	 ཨེ་ནགི་བྷ་ིལོན་ Annick Billon 

མཆོག	 སུད་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་
སྐ་ུམ་ཡ་གརྤ་མཆོག	 Maya Garf	 ཁ་ེན་
ཌའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཀནོ་སིག་ལིའ་ོཌི་ན་ིན་ོ Consiglio 

Di. Nino	 མཆོག	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནས་
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུལི་ས་
སིང་	Lisa Singh	མཆོག	ད་ེསའྔ་ིརྒྱ་གར་
ཕི་སིད་དང་དཔལ་འབརོ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཡ་ཤི་ཝནྟ་སིནྷ་མཆོག	 Yashwant 

Sinha	 གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བ་ྷག་ཏི་སིང་ཀོ་ཤི་ཡ་རི་	
Bhagat Singh Koshyari	མཆོག་དང་།	ན་ི
ནངོ་ཨེ་རིང་	 Ninong Ering མཆོག	 ཐུབ་
བསན་ཚེ་དབང་མཆོག་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་དུྲག་
གི་ཆབ་སིད་མི་སྣ་གགས་གས་ནས་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཨི་ཊ་ལི་ལྷ་ོཊི་
རོལ་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་ཨར་ན་ོཀོམ་པ་ེསི་ཅར་མཆོག་གིས་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་མགོགས་མུར་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་

བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་ནན་བརདོ་གནང་འདགུ	 ཕ་
རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་མེ་ཁལ་རེ་སོན་མཆོག་དང་།	 ཨེན་ད་ེ
རེ་ག་ྷཏ་ོལིན་མཆོག	ཨེ་ནགི་བྷ་ིལོན་	མཆོག་
བཅས་ཀིས།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༢༢	 རིང་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་རྩ་བ་ནས་མཇལ་རུྒྱ་མེད་པའི་གནས་
སངས་ཐད་སེམས་འཚབ་དང་སྦྲགས།	 ཁངོ་
གི ་༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་རེས་མ་ད ེ་བ ོད ་

ནང་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་སུད་སི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ ་མ་ཡ་གརྤ་	
མཆོག་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་
༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
པ་དང་སྦྲགས།	རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ལ་ྟགནས་
སངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་འགོ་ཡོད་མེད་ཤེས་རགོས་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	ད་ེབཞིན་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཀནོ་སིག་ལིའ་ོཌི་ན་ིན་ོམཆོག་གིས་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ལྟ་ས་གནས་གང་དུ་
ཡོད་ཀང་༸སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་ངང་འཚོ་
བཞུགས་མཛད་པའ་ིརེ་བ་དང་།	 མགགོས་

མུར་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཡང་
ཞུས་འདགུ	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནས་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའི་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུལི་ས་སིང་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་
སརྐ་ཉནི་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་ངང་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 ད་ེསའྔ་ིརྒྱ་གར་ཕི་སདི་དང་
དཔལ་འབརོ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཡ་
ཤི་ཝནྟ་སིནྷ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ངས་
རྒྱ་གར་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་རིན་པ་ོཆེ་

མཆོག་གི་༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་འཚམས་
འདྲ་ིབཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་བ་ྷག་ཏི་སིང་ཀོ་ཤི་ཡ་རི་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བ་ྷར་
ཏ་ིཡ་ཇན་ཏ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་
ནས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་
ཅིང་།	 མགགོས་མུར་མཇལ་ཁ་ཐབོ་པའ་ི
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ན་ིནངོ་
ཨེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་དང་རྒྱ་གར་མི་མང་ཚོས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གང་ད་ུབཞུགས་ཡོད་ཀང་༸སྐུ་

གཟུགས་གསལ་ཐང་དང་།	༸སྐ་ུཚེར་ཉནེ་ཁ་
མེད་ཅིང་མགགོས་ནས་མུར་ད་ུརང་དབང་
གི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་ཐུབ་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཐུབ་བསན་ཚེ་
དབང་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མགོགས་ནས་
མུར་ད་ུརང་དབང་གི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་
སྤདོ་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ད་ེབཞིན་
ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 སིྤར་ད་ེ
རིང་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་འཁུངས་
སརྐ་ཉནི་མོ་ཡིན་སབས།	 དགའ་སྤ་ོབདེ་
དགོས་པའི་དསུ་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་བདོ་ཀི་པཎ་
ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་པའ་ིཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་
མཛད་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་
ང་ོ	༢༢	འཁརོ་བཞིན་ཡོད་སབས།	ཡིད་སྐ་ོ
དགསོ་པའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་
གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་དྲལི་བསྒགས་
དུྲང་ཆེ་ཤར་གླངི་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།	 གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར།	 ཞསེ་པའ་ི
ཚིག་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	
གང་ཡིན་བརོད་ན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་
ཙམ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	ལགྷ་པར་བདོ་མི་དང་
འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་
རསེ་འབྲང་པ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ནང་པའི་
དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ཡིད་ལ་དྲན་ཞིང་མགགོས་མུར་གླདོ་
བཀལོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྒགུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་
གསུངས།།

༄༅།	 །ཞྭ་སེར་བསན་པའ་ིགསལ་བདེ་
སྐབས་ར་ེཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི་ཀི་
དབུས་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་ཁང་དང་།	 རི་
བ་ོདགེ་ལུགས་པའི་འདསུ་སྡ་ེཡོངས་ཀི་སནྙ་
ལམ་ད།ུ
		 ཆེད་དནོ།	ཉ་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	
ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༡	མཚན་མོར་བདོ་ཀི་བསན་
འགོའི་གོད་ཆགས་ལྟ་བུར་འཇམ་མགོན་
རྒྱལ་བའི ་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན ་ཁི ་ཐོག	
༡༠༣	 པ་ཁ་ིཆེན་ར་ོར་ེའཆང་ར་ེབཙུན་བླ་ོ

བཟང་བསན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་
ལྡ་ིལིར་གདལུ་བ་རག་འཛིན་པ་རྣམས་ཆོས་
ལ་བསྐུལ་ཕིར་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་ཆོས་
དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསན་ཡོད་པ་ནི་བདོ་
ཀི་ནང་བསན་སིྤ་དང་ཁད་པར་རི་བ་ོདགེ་
ལནྡ་པའ་ིབསན་པར་གདོ་ཆགས་ཆེན་པ་ོབུང་
བར།	 འད་ིཟླའ་ིཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་སི་
ཞུའི་ལས་བདེ་ཡོངས་རགོས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཁ་ིཆེན་ར་ོར་ེའཆང་དམ་པ་མཆོག་གང་

གི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་སླར་ཡང་བསན་
འགའོི་དཔལ་མགོན་ད་ུམཚན་དཔའེི་དཀིལ་
འཁོར་མུར་ད་ུབཞད་ཕིར་སྨནོ་ལམ་གསུང་
དནོ་དང་།	གཞུང་འབྲལེ་མ་ངན་གུས་བཏུད་
མཚོན་ཆེད་ཉིན་རྒྱབ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་
མཚམས་བཞག་ཡོད།	 གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་
འབྲས་དགའ་གསུམ་གི་དབུས་རི་བ་ོདགེ་
ལྡན་པ་ཡོངས་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

དང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་
ཟལོ་མེད་ཀིས་སླར་ཡང་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
དང་ཆབས་ཅིག་བསན་འགའོི་དནོ་ད་ུཡང་
སིད་འཁུལ་བྲལ་རིན་པ་ོཆེ་མུར་ད་ུབནོ་ཏ་ེ
གངོ་མའ་ིམཛད་རསེ་བདག་གིར་བཞསེ་ཐུབ་
པར་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་སྨནོ་
འདནུ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	བཀའ་ཤག་
གིས་བདོ་རབ་གནས་མེ་བ་ལོའི་དབ་ོཟླའི་
ཚེས་	༣༠	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༦	ལ																																																																																																																																																
																																			ཕུལ།།

བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
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ཚོང་ཁ་ེཡག་པ་ོབུང་ན་སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་ཆེད་ཕག་ལས་
གནང་གལ་ཆེ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༤	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡།༣༠	 ཐགོ་ར་
ས་མེག་གྷན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ནརོ་བུ་
གསོལ་མགོན་ཁང་དུ་ཉིན་གངས་གཉིས་
རིང་བ ོད་མིའི ་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀི་
ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༢	 དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུ
དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག	 	 	 ཧནི་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའ་ིསླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་རཱམ་
སྭ་རབུ་	 Ram Swaroop	 མཆོག	 	 རྒྱ་
གར་ཆེས་མཐའོི་རིྩས་ཞིབ་པ་སྐ་ུཞབས་ས་ཌི་
ཡ་ཀུ་མར་	Sathya Kumar	མཆོག	བདོ་
མིའི་ཚོང་ལས་བད་ེཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན།	
ད་ེབཞིན་ཚོགས་བཅར་བ་དང་ཕི་ནང་གི་

གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་
ནས་གསར་ད་ུའབརོ་མཁན་དང་སླབོ་ཕུྲག་
ཡིན་ནའང་རེད།	 	 གང་ལརྟ་བཀའ་ཤག་
ན་ིཕ་མ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད་སབས་ང་ཚོར་རང་
བཞིན་གིས་འགན་འཁ་ིཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་
བར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 གཞི་

རྩའི་རྣམ་པ་ཚོར་ད་ེསྔ་ལམ་སནོ་མ་གནང་
གོང་ནས་ཚོང་རྒྱག་རུྒྱ་དང་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་
ལམ་ལྷངོ་བུང་རསེ་མ་རྩ་ཡང་ཡག་པ་ོཡོད་
མཁན་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད།	 ཁ་ེབཟང་
ཡང་ཡག་པ་ོབུང་བ་མང་པ་ོཡོད།	 དརེ་
བརནེ་སིྤ ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི ་ཕག་ལས་
གནང་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་རེས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།			

སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
བཙུགས་ནས་ལོ་	༥༠	འཁརོ་བའ་ིརནེ་འབྲལེ་

མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༡	
ཉིན་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་བཙུགས་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོ	 ༥༠	
འཁརོ་བར་བརནེ།	 	 ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག་དང་།	 	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་

འཕལེ་མཆོག	 ད་ེབཞིན་དམིགས་བསལ་
སྐུ ་མགོན་ས་གནས་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཀ་ིནཤེ་ཇང་	 Krinesh 

Jung		མཆོག་དང་།	གཞན་ཡང་ས་གནས་
ཉནེ་རགོ་ར་ུདཔནོ་སོགས་དང་།			བདོ་ཀི་
ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་དབང་
འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་སོགས་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་
།	 ལགྷ་པར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་
མང་གཉསི་ཀིས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
རྒྱ་ཆེ་འགོ		ཧ་ིམཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་གིས་གཙོས་
རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞན་བཅས་ཀི་ནང་ད་ུ
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ ་གསུམ་ཐུབ་པར་བརནེ་བཀའ་དྲིན་
རསེ་དྲན་ཞུས་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་ས་

གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀི་
ནཤེ་ཇང་	 	 Krinesh Jung	 མཆོག་གིས་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ཝིར་བདྷྲ་སིང་		 Virbhadra Singh 

མཆོག་དང་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཚབ་ཞུས་
ནས་མཛད་སྒརོ་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ་མ་
ཟད།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་༸སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་གནས་པ་
དང་།	 	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མུར་ད་ུ
གསལ་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས།	 ད་ེཡང་
ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 	 བཀུར་འསོ་སིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་༸གོང་ས་མཆོག་
ཐུགས་འདྲསི་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད།	 སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་ནས་མངའ་སྡའེ་ིནང་གི་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ད་བར་རོགས་
རམ་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་མི་
དང་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་དབར་མཐུན་ལམ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པར་བསགྔས་བརདོ་དང་
སྦྲགས་འབྲལེ་བ་བཟང་པ་ོཡོད་བཞིན་པ་ད་ེ
མུ་མཐུད་ནས་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་
གསུངས།	 	 གཞན་ཡང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་བ ོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སངས་སྐརོ་གསུངས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཐུགས་གསོའ་ིའཕྲནི་ཡིག
༄༅།	 །དཔལ་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའ་ིརིང་
ལུགས་འཛིན་པའི་བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་ཆེན་
ཡོངས་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་འབྲས་སྤུངས་
མཁས་མང་བླ་ོགསལ་བ་ེབའ་ིགླངི་ག་ྭཚང་གི་
མཁན་ལས་འདསུ་སྡ་ེལནྷ་རྒྱས་རིན་པ་ོཆེར།
	 ཆེད་ཞུ།	 	 	 ཤིན་ཏུ་ཡིད་སྐའོ་ི
གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་བུང་གསལ་ལ།	
འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་
ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	 ༡༠༣	 ར་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་
བསན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་ཡུན་
རིང་བསྙུན་བཞསེ་མཐར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༤	ཚེས་	༢༡	མེ་བ་ཧརོ་ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༥	
མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 དང་སརྐ་མ་	 ༤༥	
ཐགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་སྨན་ཁང་མེག་
སི་	(Max	hospital)	ར་ུདགངོས་པ་གཞན་
དནོ་ད་ུགཤེགས་ཚུལ་བསན་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་
བའ་ིབསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་སིྤ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་
མཉམ་མེད་རི་བ་ོདགེ་ལྡན་པའི་བསན་པར་
ཤིན་ཏུ་ཕངས་པའི་གནས་སུ་གུར་པར་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཡིད་གདངུ་
དྲག་པ་ོབུང་ཞིང་།	ད་ེཡང་སྐསེ་མཆོག་དམ་
པ་ད་ེཉདི་ན་ིཕི་ལོ་	༡༩༣༧	ལོར་བདོ་ཁམས་
ཡ་རར་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་།	 ཆུང་དསུ་ནས་
ཡ་ར་ཚེམ་དགནོ་པར་རབ་ཏུ་བུང་ས་ེདགུང་
ལོ་	༡༦	ཐགོ་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་ད་ུ
ཆོས་ཞུགས་ཀིས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་གསན་
བསམ་རྒྱ་ཆེ་མཛད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་ནས་སགྦ་ས་ཆོས་སརྒ་

ད་ུསླབོ་གཉརེ་མུ་མཐུད་གནང་བ་མ་ཟད།	
ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་
བསེ་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་ལནྡ་འབྲས་
དཀར་སྤུངས་པའི་ཡ་གལ་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ
གསལ་བ་ེབའི་གླིང་གྭ་ཚང་གི་སིྒག་ཁོངས་
སུ་ཞུགས་ནས་མུ་མཐུད་ནང་པའི་གཞུང་
ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་མཛད་པ་སོགས་
མཁས་པའི་མཚན་བཞེས་རིམ་པ་བསྐངས་
ཐགོ	 དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་དང་སགྔས་
རམས་པའི ་མཚན་རགས་བཞེས་རེས།	
གསང་ཆེན་རུྒྱད་སདོ་གྭ་ཚང་གི་བླ་མ་དབུ་
མཛད་དང་ད་ེརསེ་ལོ་གསུམ་རིང་རུྒྱད་སདོ་
གྭ་ཚང་གི་མཁན་པའོི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
གནང་ཡོད།	 སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༣	 ལོར་༸གངོ་ས་སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ
ཤར་པ་ཆོས་རའེི་མཚན་གནས་བསྩལ་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༡༤	 རིང་ཤར་པ་ཆོས་རའེ་ིམཚན་
གནས་བཞསེ་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	
ལོའ་ིཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༩	ཉནི་དགའ་ལནྡ་ཁ་ི
ཐགོ་	༡༠༣	པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་།	
ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༥	ཉནི་དངསོ་སུ་ཁ་ིསནོ་
མངའ་གསོལ་ཞུས།	 སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་རིང་
སླབོ་མ་གངས་ཀིས་མི་ལངས་པ་རེས་སུ་
འཛིན་ནས་འད་ིཕིའ་ིལམ་བཟང་གསལ་བར་
མཛད་པ་སོགས་མདརོ་ན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་
པའི་འཕྲིན་ལས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

པ་བསྐངས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་བཞིན་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་
དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་དྲན་པར་དཀའ་
བའི་མཛད་རསེ་རླབས་ཆེན་འཇོག་གནང་
མཛད་པ་དང་།	 གཞན་ཕན་ལགྷ་བསམ་
དང་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་མཚན་
སནྙ་ན་ིཡུལ་གུ་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་གུར་ཏ་ེསྐསེ་
ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་བསནེ་ཅིང་དབུ་ཡི་
གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་སྐེས་མཆོག་ཅིག་ཏུ་
གུར།	 སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ད་ེཉདི་དགངོས་པ་
ཆོས་དབིངས་སུ་གཤེགས་ཚུལ་མཛད་པ་
འད་ིསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་།	 ཁད་
པར་གང་གི་སྐངོ་ཡུལ་རྣམས་ལ་གོད་ཆག་
ཆེན་པ་ོབུང་བ་ནི་བརདོ་མ་དགོས་པ་ཞིག་
ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པའ་ི
གདལུ་ཞིང་སྐངོ་ཡུལ་སིྤ་དང་།	 ཁད་པར་
འབྲལེ་ཆགས་ག་ྭཚང་དང་།	 སླབོ་ཚོགས།	
སྐུ་འཁརོ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་གི་ཐུགས་དགངོས་
ཟབ་མོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རགོས་ཤིང་།	 སརླ་
ཡང་བསན་འགའོི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་
ཡང་སདི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་འཁུལ་བྲལ་
མུར་ད་ུའབནོ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་
རུྒྱ་བཅས།					བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༤	ལ་ཕུལ།།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་སུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་
སྐོང་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཆོད་གན་ལས་དུྲང་
གཅིག་གི་ས་མིག་ས་སངོ་ཡོད་ན།	རང་རེའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ད་ེཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་ན་
འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ།	
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡།	 ཉུང་མཐར་ཀམ་པུ་ཀར་ཐགོ་ཉ་ེབའ་ི
གཙུག་ལག་རམ་འབམས་སླབོ་ཐོན་པའི་	
Bachelor in Computer Application 

ལག་འཁརེ།	
༢།	 དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
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་ང་ོབཤུས།	
༤།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།	
༥།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦།	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བས་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་
ཡོད་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་ཡན་ཀི་དག་མཆན་དང་ལས་
དམ་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	ཕི་དྲ་ོཚོུད་	
༦	གངོ་འབུལ་དགསོ།
ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེི་སདླ་ཁ་
བང་དང་།	 གླགོ་འཕྲནི་	 Email	 ID	 ད་ེ
བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་འཚང་

སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ་པ་དང་།	 ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་ཕུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	 འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༤	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary, Department of Health, CTA Gangchen Kyishong, Dharamsala 176215, Distt Kangra,H.P
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༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་རིང་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མ་གསལ་ཐབས་མེད་ཅིག་
ཆགས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བདེ་བཞིན་ཡོད།

བདོ་ཀི་ཞ་ོསནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་	༢༢	དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༤	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༩	 ལགྷ་དཀར་
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་སྡ་ེར་ལྡུན་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་ཀི་ཞ་ོསནོ་རྒྱས་པ་བསེ་
སུ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཏ་ེམི་ལོ་	༢༢	འཁརོ་བའ་ི
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་

གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
ནརོ་གླིང་སྐདེ་མོས་ཚལ་ད་ུསྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོའཁོན་རིགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་
སྐབས་མགོན་གོང་མ་ཁི་འཛིན་རཏྣ་བཛྲ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཞབས་སོར་འཁདོ་འཕྲལ།	
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་སུྒ་རྩལ་བ་

རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སནྙ་འཇབེས་ལནྡ་
པའི་གླུ ་དབངས་ཕུལ་བཞིན་པའི་ངང་བདོ་
ཀི ་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི ་སིྤ ་ཁབ་འགན་
འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 སྡ་ེར་ལྡནུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 ས་

གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་
གཞནོ་ནའུ་ིཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་བུད་
མེད་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་ལ་ྷམོའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་བཅུ་བཅས་ནས་གུས་བསུ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་
བསནུ།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིསིྤ་

ཁབ་འགན་འཛིན་གིས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེནས་བདོ་ཀི་ལ་ྷ
མོ་སལོ་གཏདོ་པ་གུབ་དབང་ཐང་སངོ་རྒྱལ་
པའོི་སྐུ་བརྙན་ད་ོརྭའི་ནང་གདན་འདྲནེ་ཞུས་
མཚམས།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་བདོ་བསན་
སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་དུ་རང་སོག་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་
ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་
ཤིང་།	 ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ི
སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གིས་དསུ་སནོ་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་བསནུ།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།	 དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒརོ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པས་གཙོས་ས་གནས་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཁག་
ནས་གཟགིས་ཕུད་སརྐ་མ་	 ༣༠	 རེ་འབུལ་
ལམ་ཞུས་པར།	 དརེ་འདསུ་མང་ཚོགས་
ནས་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་གནང་བ་མ་ཟད།	
དཔལ་ལནྡ་སྒལོ་མ་ཕ་ོབྲང་།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས།	 བད་ེསིྐད་གླངི་སིྤ་བརྒྱ་
ལས་ཁུངས་ནས་ལྷ་མོ་བ་ཡོངས་ལ་རནེ་
འབུང་མགུལ་དར་བསྒོན་ཏ་ེཞོ་སནོ་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒ་ོལེགས་གུབ་བུང་ཡོད།།

སླབོ་བསྡ་ུགསལ་བསྒགས་ཕར་འགངས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་ཝ་རཱ་ཎཱ་སི་དབུས་བདོ་ཀི་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཉིས་ཟུང་
སྦྲལེ་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཕི་ཟླ་	༧	ནང་བྷུན་
ཏར་དགེ་འསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུའཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་ཀི་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་
སླབོ་ཐནོ་སླབོ་མ་གངས་	 ༢༠	 ལ་ལོ་བཞི་
དསུ་ཡུན་ཅན་གི་	B.Sc. B.Ed. Integrated 

Course	 ག་ོསིྒག་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ་བཞིན་
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	༣༡	འགངས་
མེད་ཞུ་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
ཀ༽		དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།	
༡།	 འཛིན་རིམ་	 ༡༢	 རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་
རུྒྱགས་ནང་བདོ་ཡིག་སོགས་ཨང་ཐབོ་ཉུང་
མཐར་བརྒྱ་ཆ་	༦༠	ལོན་དགསོ།
༢།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིལག་འཁརེ་དང་།	
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ལག་འཁརེ་རམ།	
ཡང་ན་འད་ིལོའི་རུྒྱགས་ཞུགས་ང་ོསྤདོ་ལག་
འཁརེ་	(Admit	Card)	གི་ང་ོབཤུས།	
ཁ༽	 སིྤ་ཡོངས་དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་དང་ཐུགས་
སྣང་དགསོ་པ།
༡།	འདམེས་ཐནོ་བུང་རིགས་ལ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༡༥	 ནང་ཚུད་ད་ོབདག་སོ་སོར་
གླགོ་འཕྲནི་ནམ་ཁ་པར་བརུྒྱད་འབྲལེ་ལམ་
ཞུ་རུྒྱ།	 ༢།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའ་ིཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས།	 ༣།				
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོའ་ིདཔྱ་ཁལ་བསྡ་ུའབུལ་

ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།	 ༤།	 གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།	
༥།	 སླབོ་ཡོན་དང་།	 ཟས་གནོ་སོགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏངོ་གནང་
རུྒྱ།	༦།	སླབོ་ཐནོ་ཟནི་མཚམས་ཉུང་མཐར་
ལོ་	༥	སླབོ་ག་ྭཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའ་ི
ཁས་ལེན་ཞུ་དགསོ།	 ༧།	 འདམེས་སུྒག་
གནང་ཕགོས་འཛིན་རིམ་	༡༢	ཡིག་རུྒྱགས་
གུབ་འབྲས་ལ་གཞི་བཅལོ་རུྒྱ།	 ༨།	 ཞུ་སནྙ་
འགེངས་ཤོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲ་
རྒྱ་	www.sherig.org	ནས་ཕབ་ལེན་གིས་
ཞིབ་ཕྲ་བཀང་ས་ེགཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་
སྦྲག་བརུྒྱད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་དསུ་
བཀག་ནང་ཚུད་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ།	 ༩།	
གོང་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་
གི་ང་ོབཤུས་སངེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ཡན་ནམ།	 ས་གནས་
འག་ོའཛིན།	 ཡང་ན་སླབོ་གའྭ་ིསླབོ་སིྤ་སུ་
རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་དགོས་
པ་བཅས།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༤	ལ།།
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༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཉ་ིཧངོ་
ལ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་
པ་ལརྟ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༣	ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་
འགོ	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་ཉ་ིཧངོ་ཡུལ་མི་
དང་ས་གནས་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་
ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ད་
ལྟའི་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
གནས་སངས་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འཚེ་མེད་ཞི་
བ་གོས་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསུང་དནོ།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་
ཀི་དགོངས་དནོ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རང་སིད་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་འགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	 སདི་བུས་འད་ིན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་

དང་མཉམ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གོས་མོལ་གི་
ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་
ཀི ་སིད་བུས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	
བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སུ་བདོ་རྒྱ་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་ནང་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ང་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་དབུ་མའི་

ལམ་གི་སིད་བུས་ཀི་ལངས་ཕོགས་ཐད་
གོ་རགོས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་
གཏང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་
འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་འགོ་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་
མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག	 བདོ་ནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་ལོ་ཆུང་དསུ་ནས་བདོ་པའི་སིྤ་
ཚོགས་འདི་མང་གཙོར་སུྒར་རུྒྱའི་དགོངས་
བཞདེ་མཛད་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གིས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པར་
བརནེ་ད་ེལརྟ་བུང་ཐུབ་མེད།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་

འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་
ཀིས་བདོ་ནང་ཁོར་ཡུག་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སངས་དང་།	 ཨེ་ཤི་ཡ་གླངི་ཆེན་གི་མི་མང་
ཐརེ་འབུམ་མང་པའོི་འཐུང་ཆུ་སོགས་འཚོ་
རནེ་ད་ུགུར་བའི་བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོད་ེདག་
སུང་སྐབོ་དགོས་གལ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆུ་རགས་རྒྱག་རུྒྱའི་ལས་གཞི་ཤུགས་
ཆེ་རངུ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་

ནང་གང་བུང་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བེད་
བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ཚ་དྲདོ་རྒྱས་
ནས་བདོ་ཀི་འཁགས་རོམ་བཞུར་ཚད་མུར་
པ་ོཆགས་པ་དསེ་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་མང་
པའོི་འཚོ་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་འབྲགོ་པ་
རྣམས་བཙན་དབང་འགོ་གཏན་འཇགས་
གངོ་ཚོར་གནས་སྤ་ོབེད་བཅུག་པའི་སྐརོ་
གསུང་དནོ།	 བདོ་མི་འབྲགོ་པ་རྣམས་རྩ་
ཐང་ནས་བཙན་དབང་འགོ་ཁ་བྲལ་དགོས་
ཐུག་པ་དསེ་བདོ་མི་འབྲགོ་པ་ད་ེདག་གི་འཚོ་
རནེ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབྲགོ་པ་རྣམས་
ལ་གུན་གསབ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་སྤད་ད་ེཁོང་
ཚོའི་ཕུགས་ཀི་འཚོ་རནེ་ལའང་ད་ོཕགོ་ཆེན་
པ་ོབཟ་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 སབྐས་
དརེ་མང་ཚོགས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་
འཚོ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཐུབ་མིན་ཐད་ཀི་དྲ་ིབར་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུའཚོ་
བཞུགས་རིང་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་མ་གསལ་ཐབས་མེད་ཅིག་
ཆགས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་ཉི་ཧངོ་ད་ུ
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་དང་ཟུར་ད་ུཐུག་

འཕྲད་ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཉ་ེཆར་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད་
པ་དང་།	 བདོ་མི་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་འགན་ཁུར་བངླས་ནས་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་
དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དསེ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དད་གུས་དང་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་ཞནེ་
གི་ཚོར་བ་གསལ་སནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པར་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུས་ཐགོ་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་
སྤལེ་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་རིགས་
ཁོད་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་སྐརོ་གོ་
རགོས་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཡང་ཞུས་འདགུ
	 གཞན ་ཡང ་བ ོད ་ རིགས ་ མི ་
འབརོ་གི་གངས་ཚད་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་པའི་
གནས་སངས་ལ་སེམས་འཚབ་དང་འབྲལེ་
བའི ་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་
བདོ་མི་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་བདོ་མིའི་མི་འབརོ་
དང་སྤུས་ཚད་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའི་ལས་
འགན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་བདོ་མིའི་མི་འབརོ་འཕལེ་
ཐབས་སུ་བུ་ཕུྲག་གསུམ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་
རྣམས་ལ་སླབོ་ཡོན་གནང་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་
གསར་པ་བཟསོ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་འགལེ་
བརདོ་གནང་ཡོད།།
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པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིསྐརོ་ཉ་ིཧངོ་ད་ུགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་
ལགས།	 སིྤ་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་
དབངས་ལགས་བཅས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའི་ཕི་རྒྱལ་གསར་འགོད་མཐུན་
ཚོགས་	Foreign Correspondents’ Club	
ཞེས་པར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ནས་ཆུང་
སིད་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མགགོས་མུར་གླདོ་
བཀལོ་ཡོང་སླད་རྒྱ་ནག་ལ་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ
	 དེ་ཡང་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒགས་སྤལེ་སྐབས་གསུང་
དནོ།	 བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་འཛམ་གླིང ་
ནང་བཙོན་པ་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་
ཡིན་པ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
སྐུ ་ཕྲ ེང ་བཅུ ་གཅིག་པ་དགེ ་
འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐུལ་རབ་དང་རིམ་པ་ཞུས་
ཀང་།	 	 	 རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་
རིགས་ཚོས་འབདོ་སྐལུ་ད་ེདག་
སྣང་མེད་ད་ུབཏང་ནས་ད་བར་
ཡ་ལན་རྩ་བ་ནས་བེད་མེད།			
དེ་རིང་ཆུང་སིད་པཎ་ཆེན་

རིན་པ་ོཆེ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
དགུང་གངས་	 ༢༨	 ལ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	
ཁོང་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀི་གནས་སུ་
གུར་བར་བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་སེམས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 	 	 དརེ་
བརནེ་རྒྱལ་སིྤའི ་སིྤ ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ་བརུྒྱད་ཁོང་
མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་ཐབས་གནང་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་
དང་བསྐ་ོགཞག་བས་བའི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་
མཚན་ནརོ་བུ་ཟརེ་བ་ཁོ་པ་ཚོས་ཆབ་སིད་
ཀི་ལག་ཆར་བཀལོ་སྤདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
ན་ིདཔརེ་ན།	 	 ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱལ་
མཚན་ནརོ་བུའ་ིསར་ནས་དསུ་འཁརོ་དབང་
ཆེན་ཞུ་བཅུག་ཡོད།		ལགྷ་པར་རྒྱལ་མཚན་
ནརོ་བུ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུང་གའོི་ཁད་
ཆོས་ལྡན་པའི་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཐོག་
ཤར་བསྐདོ་བདེ་དགོས་པའི་སླབོ་གསོ་སྤདོ་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
	 སྐབས་དརེ་ཉི་ཧངོ་གི་ཕི་རྒྱལ་
གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀི་བརུྒྱད་ལམ་
འབྲལེ་མཐུད་ལས་རོགས་ལམྕ་སྐ་ུ Chong 

Hyon Suk ལགས་ཀིས་ད་ལ་ྟཔཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་།	 	 བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་ནང་ཁོང་གི་མཛད་འགན་གཙོ་
བ་ོགང་ཡིན་སྐརོ་འདྲ་ིརྩད་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།			ཉ་ིཧངོ་གི་ཕི་རྒྱལ་གསར་འགདོ་
མཐུན་ཚོགས་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་ཐེངས་
མང་བསྐངས་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཚོགས་པ་དའེི་ཚོགས་
མི་རྣམ་པས་དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོཞུ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
	 ཉི ་ ཧ ོང ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ ་སྐོར ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལནྷ།
	 ད་ེརེས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་ཉི་
ཧངོ་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ད་ུཉ་ིཧངོ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་
དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ཉི་ཧངོ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཁ་
ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་

བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
གསུང་དནོ།
	 ཉི་ཧངོ་བ་ཚོས་དཀའ་ངལ་ལ་
གདངོ་ལེན་ཆེན་པ་ོགནང་བ་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	ཁདེ་རྣམ་པས་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དསེ་དྲང་བདནེ་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་མཚོན་བཞིན་ཡོད།				
ང་ཚོས་ཁདེ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
ཁུར་ཐགོ་མུ་མཐུད་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེགོང་
འཕལེ་ཡོང་བར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
	 སྐབས་དརེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་མི་རྣམ་པས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་
དང་ལྷན་འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་

ཐགོ་མཉམ་རུབ་ཀི་ནསུ་པ་ས་བརན་ཇི་ལརྟ་
གཏངོ་དགསོ་མིན་ཐད་ག་ོབསྡུར་གཏངི་ཟབ་
གནང་བ་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་དང་བདོ་དབར་ལོ་

རུྒྱས་ཐོག་ནས་འབྲལེ་བ་ཇི་ཡོད་ཙམ་མ་
ཟད།		ད་ལ་ྟམི་རིགས་གཉསི་དབར་འབྲལེ་
ལམ་བཟང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་སུང་བརིྩ་ཞུས་
པ་བརུྒྱད།	 	 འབུང་འགུར་བདོ་མི་དང་ཉ་ི
ཧངོ་མི་རབས་གསར་པ་ཚོར་བརུྒྱད་སྤོད་
བེད་ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སོགས་ཀི་ཐོག་གོ་བསྡུར་
སྦངས་བཤད་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ
	 ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་ཉི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེཉི་
ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ད་ེརསེ་ཡུལ་དའེ་ིརྒྱལ་
ཡོངས་སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ Institute of 

National Fundamentals	 གི་ཚོགས་གཙོ་
དང་།	 ཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ས་ཀུ་ར་ཡི་

ཡོ་ཤི་ཀ་ོ	 Ms Sakurai Yoshiko	 མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་ཁངོས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཞུང་
འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༦	ནས་	༢༩	
བར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་
གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ།	ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༡༨	
ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ཌིབ་རུ་
གར་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་གིས་ཏ་ེཛུ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
ནས་ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕི་དྲ་ོཚོུད་	 ༧	 ཐགོ་ཕབེས་པ་
དང་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་རང་བདནེ་
ཚོགས་གཙོ།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་
སནྨ་པ།	 མཉམ་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ།	 ས་གནས་
དབུ་མའ་ིལམ་གི་འགན་འཛིན།	 ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་བདེ།	 གཞིས་
གོང་ཁག་གི་སིྤ་མི་ལྔ་བཅས་ནས་ཕབེས་
བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུས།	ཕི་ཚེས་	༡༩	ཉནི་
གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨།༣༠	ཐགོ་གཞིས་ཆགས་
མཉམ་ལས་ཁང་།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་

ཁང་།	 འཕྲདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་།	
རས་གསོ་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་
གནང་།	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སཾ་བྷ་ོཊ་

ཉནི་སླབོ་ཀི་ས་ྔདྲའོི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལ་གཟིགས་
ཞིབ་ཀིས་སླབོ་གྭའི་དགེ་ཆེས་སླབོ་གྭའི་ལས་
བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་སནྙ་སྒནོ་གནང་།
	 སྐབས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོབས་
ནས་མ་འངོས་བདོ་ཀི་སིད་སྐངོ་མང་ཙམ་
ཐནོ་ཐུབ་པ་དང་།	 བདོ་སིྤ་པའ་ིལས་དནོ་བ་

ཐུབ་པ།	༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་
གཞིར་བཟུང་མ་འངོས་བདོ་འཛུགས་སུྐན་
སརླ་གསོ་ཐུབ་པ།	 གཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ི

མངནོ་འདདོ་སུྒབ་དགོས་སོགས་གསུངས།	
དེ་རེས ་སླ ོབ ་གྭའི ་འ ཛིན ་ཁང ་ སོ ་ སོར ་
གཟིགས་ཞིབ་ཀིས་བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀི་ཤེས་
ཚད་རུྒྱས་ལོན་ཐགོ་དགེ་རན་རྣམས་ལ་སླབོ་
འཁདི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་དང་།	 སླབོ་ཕུྲག་
ཚོའི་མི་ཚེ་འཕྲ་ོབརླག་དགེ་རན་གིས་གཏངོ་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་ལ་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའི་མི་ཚེ་ཡག་པ་ོ

ཡང་དགེ་རན་གིས་བཟ་ོཐུབ་ཀི་ཡོད་པས།	
དག་ེརན་ན་ིཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 དག་ེ
རན་རང་ངསོ་ནས་སླབོ་སྦངོ་འཕར་མ་བས་
ཏ་ེགནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་སྐརོ་
དང་།	 སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་ཨིན་གཉསི་
ཐགོ་གནས་ཚད་ལེགས་པ་ོཡོང་ཐབས་དང་
དཔ་ེབཤུས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སླབོ་ཕུྲག་
རང་ཉིད་ཀིས་འབྲི་རྩོམ་ཐུབ་པར་འབད་
བརྩནོ་བ་དགསོ་གལ་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་
ཕུྲག་གི་ཕ་མ་ཆེད་འབདོ་ཀིས་ཤེས་ཡོན་གི་
གནས་ཚད་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཐགོ་
གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀི་ལམ་
སནོ་གནང་།	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	
ཐགོ་མི་མང་ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་ཞུ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན་
པ་དང་།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ི
ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིལས་འཆར་སྐརོ།	 གཞིས་
ཆགས་ས་བརན་གནས་ཐབས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ལོ་འད་ིལས་འགུལ་གི་ལོ་དང་།	ཕི་

ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་འད་ིཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་འཆར་ཡིན་པ།	ང་ཚོས་རྒྱ་མིའ་ི
མི་འབརོ་དང་དྲག་ཆས།	དཔལ་འབརོ་ཐགོ་
ནས་ཁ་གཏད་གཅགོ་མི་ཐུབ་ཀང་ཤེས་ཡོན་
གི་སྒ་ོནས་སྦང་བརྩོན་བགིས་ཏ་ེརྒྱ་མིར་ཁ་
གཏད་གཅགོ་དགསོ་པ།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་
ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་དང་།	
མི་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
མང་ཚོགས་ཀི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ	 ༧།༣༠	 ཐགོ་
དགེ་རན་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་ཚང་འཛོམས་
སར་ཕ་མའི་སྐུ་ཚབ་ངསོ་ནས་དྲ་ིབ་གནང་
བར་གསན་བཞེས་དང་སྦྲགས་སླ ོབ ་གྭ ་
ཚགས་ཚུད་སླད་དགེ་རན་ཕ་མའི་ཚོགས་
ཆུང་ངོས་ནས་ཀང་འགན་ཁུར་མང་ཙམ་
ལེན་དགོས་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེརསེ་ཆུ་ཚོད་	༩		ཐགོ་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་
གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་ཐོན་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།


