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ཝི་ཏ་ིནམ་གི་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་ཁག་གཅིག་གི་མི་སྣར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༠	
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབྲང་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུཝི་ཏ་ིནམ་
གི་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གི་འགན་འཛིན་ 
CEO གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་ཝི་ཏ་ི
ནམ་གི་དག་ེའདནུ་པ་དང་།	 ཚོང་པ།	 སུྒ་
རྩལ་བ།	 ཤེས་ཡོན་མི་སྣ་སོགས་མི་གྲངས་	
༡༡༥	 ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་དྲ་ིབ་རྣམས་
ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་རེས་མགོན་པ ོ་གང་
ཉིདམཆོག་གི་སྐུའི ་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤི་ལངྐའི་ནང་ཆུ་ལོག་རྐེན་
ངན་འགོ་ཚུད་པའི་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་གསོའི་

གསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།
༄༅།།ཉ་ེལམ་ཤི་ལངྐའི་ནང་ཆར་ཞོད་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོབུང་ནས་ཆུ་ལོག་དང་རི་ཉིལ་ས་རུད་ཀི་
དནོ་རྐནེ་འགོ་མི་མང་པའོི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་མ་ཟད།	
སྡདོ་ཁང་དང་ས་ཞིང་སོགས་མི་རུྒྱ་གཉསི་ལ་གོད་
ཆགས་ཚབ་ཆེ་ཕགོ་པར་བརནེ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡུལ་དའེི་
སདི་བླནོ་ Ranil Wickremesinghe མཆོག་
ལ་སེམས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བའ་ིནང་།	 ཆུ་
ལོག་གི་གོད་ཆག་འགོ་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་
ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ་མ་ཟད།	 རསེ་ཤུལ་ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་
ཐུགས་གསོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།	 ཤི་ལངྐའ་ིམི་
མང་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་
ངོས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་བརུྒྱད་
ནས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐབོ་ཀི་ཞལ་འདབེས་ཕྲན་བུ་
འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
ཐངེས་བཅུ་གཅིག་པ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདང་།
རྡ་ས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཇི་
ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན།	
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༥	ཉནི་བཞུགས་
སྒར་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་བ ོད་ཁིམ་སླབོ ་གྲྲྭ ་ཁག་ལྔ་སོགས་
ནས་ཁནོ་བསྡམོས་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༡༤༧༧	
དང༌།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐ་ོསླབོ་ཁག་
ནས་ཁནོ་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༥༢༨	
དང་ཕི་རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་ཁག་སོགས་ནས་ཁནོ་
བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་གྲངས་	༢༨༠༠	ཙམ།	
ད་ེབཞིན་སེར་སྐ་མི་མང་	 ༥༥༠༠	 བཅས་
ཁནོ་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་བརྒྱད་སངོ་བརྒལ་
བར་མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་
ཆུབ་སེམས་འགྲལེ་དང་།	 རྒྱལ་སས་ཐགོས་
མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་
བདནུ་མའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཕུྲག་
ཁིམ་སྡའེི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་རྡ་ས་

ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་ཚོགས་ཆུང་གི་རུྒྱན་ལས་
རྣམས་ནས་སྤསོ་སྣསེ་སྔུན་བསུས་ཏ་ེབཞུགས་
ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་མཎྜལ་

གསོལ་འདབེས་གསུང་འདནོ་དང་བཅས་
བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདང་རྡ་ས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་
ནས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་
ཞུས།	 ད་ེནས་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་མས་
བླ་ོརིག་གི་སྡམོ་ངག་འདནོ་སྤན་འབུལ་ཞུས་
གུྲབ་མཚམས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ཁདེ་ཚོས་བླ་ོརིག་གི་སྡམོ་ངག་འདནོ་པ་ད་ེ
ཕལ་ཆེར་ས་ྔལོར་ངསོ་ཀིས་སྤད་པ་རེད།	བླ་ོ
རིག་དང་རགས་རིགས་ཀི་སྡམོ་གཉིས་ཨཱ་
ཀ་ཡོངས་འཛིན་གིས་མཛད་པ་ད་ེངསོ་ཀིས་

ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅུ་གྲངས་ནས་བླ་ོའཛིན་བས་
པ་ཡིན།	 ཁདེ་ཚོས་བླ་ོསྡམོ་འདནོ་སབྐས་
ངསོ་ཀིས་ཚིག་ཁ་ཤས་མ་གཏགོས་ཕལ་ཆེ་

བ་བླ་ོཐགོ་ནས་འདནོ་ཐུབ་ཀི་འདགུ	 སེམས་
ཁམས་རིག་པ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཀི་ཡོད།	དངེ་སབྐས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་རྙགོ་དྲ་ཡོད་པ་
ཚང་མའི་རྩ་བ་ད་ེསེམས་འཁུག་ནས་འུ་ཐུག་
སབྐས་མི་གསོད་རེས་གཏངོ་བ་དང་།
	 དེ་ མིན ་ཕོགས ་ལྷུ ང ་བས ་པ ་
སོགས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐགོ་མིས་བཟསོ་
པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེམས་འཁུགས་
པའི་རྐནེ་གིས་ཡོང་བ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་
འདགུ	 སེམས་འཁུགས་པ་ད་ེསནྨ་ཟ་བ་དང་
ཉལ་ཐག་འཐནེ་པ་སོགས་ཀིས་གནས་སབྐས་

རིང་སེམས་འཁུགས་པ་ད་ེཞི་གི་ཡོད་འགྲ་ོས།ེ	
ཕུགས་ལ་ཕན་རུྒྱ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད།	 ཞ་ེ
སངྡ་།	 ང་རྒྱལ།	 ཕྲག་དགོ	 འགྲན་སེམས་
སོགས་ཀིས་སེམས་འཁུགས་ཡོང་གི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་སེམས་འཁུགས་པ་ད་ེབསམ་བླའོི་
ནང་ནས་ཡོང་བ་རེད་མ་གཏགོས་ཕི་ནས་
ཡོང་བ་ཞིག་མིན་སབས།	 སེམས་འཁུགས་
པའི་རྐནེ་ན་ིསེམས་མ་དལུ་བའི་ཆ་ནས་ཡོང་
གི་ཡོད་པར་བརནེ།	 སེམས་འཁུགས་པ་ད་ེ
སེལ་རུྒྱ་ད་ེཡང་སེམས་ཀི་ནང་ནས་ཐབས་
ཤེས་བདེ་རུྒྱ་རེད་མ་གཏགོས་ཕི་ནས་སནྨ་ཟ་
བ་དང་།	 སནྨ་པ་བསནེ་པ་སོགས་ལས་སེལ་
ཐུབ་ཐབས་མེད།
	 དེར་བར ེན ་ད ེ་ལྟར་སེམས་མ་
སིྐད་པ་བཟ་ོམཁན་ན་ིསྒ་ོགསུམ་གི་སྤདོ་པ་མ་
དལུ་བར་མི་གསོད་རས་གཏངོ་བ་དང་།	 མི་
གཞན་ལ་སྙངི་ར་ེམེད་པའི་ཐགོ་ནས་དབུལ་
ཕུག་གི་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོང་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 དབུལ་ཕངོས་ཚོ་ཉནི་རེར་ལྟ་ོ
ཆས་གང་ཞིག་ཟ་དགོས་སམ་སམྙ་ས་ེཧ་ཅང་
སྐ་ོབའོ་ིཐགོ་གནས་བཞིན་ཡོད།	 གང་ལརྟ་	
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་ན་ིསེམས་དལུ་
བའི་ཆ་ད་ེདག་གོང་འཕལེ་ད་ུགཏངོ་དགོས།	
ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།	

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་བད་ེ
སུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་ཕར་ནན་
ཌ་ེསི་མཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༨༧	 ལ་ཕབེས་པའ་ི

འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་བ།
༄༅།།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་

བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་ཕར་ནན་ཌེ་སི་ 

George Fernandez མཆོག་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	
༣	ཉནི་དགུང་གྲངས་	༨༧	ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་
སརྐ་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	སྐ་ུཉདི་མཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༧	
ལ་ཕབེས་པའི་དགའ་སྤ་ོཅན་གི་ཉནི་འདརི་ངས་གོ་
སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་སྙངི་སབོས་དང་འབད་རྩལོ་ཅན།	
དྲང་བདནེ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་གི་དབུ་ཁིད་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
བཀའ་ཤག་དང་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེདགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གིས་དྲང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩདོ་ཁདོ་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ད་ེཡང་དག་པར་གཟིགས་ཏ་ེརྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་
འཁདོ་འདགུ	།
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མཱན་སུག་མཱན་ད་ྷབྷ་ིཡ་

མཆོག་ཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༥	ཉནི་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འགྲིམ་འགུྲལ་དང་རྒྱ་
ལམ།	 མཚོ་ཐགོ་སྐལེ་འདྲནེ་དང་རྫས་སྦརོ་བླནོ་

ཆེན་སྐ་ུཞབས་མཱན་སུག་མཱན་ད་ྷབྷ་ིཡ་  Man-

sukh Mandaviya མཆོག་དང་།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་

མངལ་སྡའེ་ི (BJP) ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་

མི་ཀི་ཤན་ཀ་པུར་ Kishan Kapoor མཆོག་
གིས་གཙོས་མི་སྣ་བརྒྱད་ཙམ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་པར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་སྒལོ་
མ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།	
ད་ེབཞིན་ཚོགས་དུྲང་ལྷ་ཁང་ཚེ་རིང་སབོས་རྒྱལ་
ལགས་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུས་རསེ་
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	
བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོ
ལུགས་དང་།	སིྤ་འཐུས་གྲངས་འབརོ།	དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་སོགས་ཀི་ཐོག་འགྲལེ་བཤད་
ཟབ་མོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་དང་།	 དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་རིག་པའི་
གཞུང་ལུགས་
ལ ་རྒྱབ ་ར ེན ་
བ ཟུ ང ་ ན ས ་
བླ ང ་ ད ོ ར ་
བརག་དཔྱད་
གནང་བཞིན་
པའི ་ སྐ ོར ་ངོ ་
སྤོད ་ མ ཛ ད ་

རེས་ཆོས་དང་མ་འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤོད་
སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 སེམས་ལ་ཞི་
བད་ེཡོད་ཚེ་ལུས་ནད་ཀིས་མནར་ཡང་ཟུག་
ཟརེ་ད་ེཙམ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	 སྔནོ་མ་
ངསོ་རང་རྡ་ོར་ེགདན་ནས་གནས་སྐརོ་ཞིག་
ལ་ཕིན་སབྐས་ཚ་གྲང་འཐབ་པའམ་ལྟ་ོཆས་
ཀི་རྐནེ་ཡིན་ནམ།	གང་ལརྟ་ངསོ་རང་རུྒྱ་མ་
ན་ནས་ན་ཚ་ཛ་དྲག་པ་ོཞིག་བུང་།		སབྐས་
དརེ་ངོས་རང་རྡ་ོརེ་གདན་ནས་པ་ཊ་ན་

བརུྒྱད་བྷམ་བྷ་ེལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཕིན་པ་
རེད།	 པ་ཊ་ན་ར་ུའབརོ་ནས་དགངོ་མོ་
འདགུ་སབྐས་ལུས་པའོ་ིན་ཟུག་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོའདགུ་ཀང་།	 བསམ་བླའོ་ིནང་ཉནི་
དརེ་རྒྱ་གར་གྲངོ་གསེབ་ཀི་བིས་པ་སྐོ་པ་ོ
ལམྷ་མེད་པ་དང་།	 ཤིང་སུྒག་མཁན།	 སླབོ་
གྲྲྭ་འགྲ་ོཡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཧ་ཅང་སྐ་ོཔ་ོ
ད་ེལ་ྟབུ་འདགུ་པ་མཐངོ་ཞིང་།
ལྷག་པར་པ་ཊ་ན་ལ་འབོར་བའི་སྐབས་སུ་
གྲངོ་ཁརེ་གི་མཐའ་ར་ུཉལ་ཆས་ཤིག་གི་ནང་
ད་ུསྤ་ོལགས་ཤིག་ཉལ་འདགུ	 ནད་པ་ཡིན་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	 ལ་ྟམཁན་སུ་གང་
ཡང་མི་འདགུ	 ངསོ་རང་སེམས་ཧ་ཅང་སྐ་ོ
སོང་།	 དགངོ་མོ་ཉལ་བའ་ིསབྐས་སུ་བདག་
མེད་སྐབས་མེད་ད་ུལུས་པའི་བིས་པ་དང་།	
སྤ་ོལགས་ནད་པ་ད་ེདག་བསམ་བླརོ་འཁོར་
དསུ་སྙིང་རེ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་སྐེས་པའི་
སབྐས་སུ་ལུས་ཀི་ན་ཚ་ད་ེཚོར་བ་མེད་པ་ལ་ྟ
བུ་ཞིག་འདགུ	 དརེ་བརནེ་བསམ་བླའོ་ིཁད་
ཆེན་པ་ོའདགུ	 སེམས་ཁལ་དང་ཁངོ་ཁ	ོ ང་

རྒྱལ་ཕྲག་དགོ་བཅས་ཀིས་མ་སིྐད་པ་བས་
ཏ་ེབསདྡ་པ་ཡིན་ན།	 མཐུན་རྐནེ་འཛོམས་
ནས་ཉལ་བསདྡ་ཡོད་ནའང་གཉདི་མ་ཁུགས་
པ་དང་།	 གང་ལརྟ་ལུས་ཀི་ཚོར་བ་བད་ེབ་
དསེ་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཟིལ་གིས་གནནོ་
མི་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	 སེམས་ལ་
ཞི་བད་ེཡོད་ཚེ་ལུས་ཀི་བད་ེཐང་ལ་ཧ་ཅང་
ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཅསེ་དང་།	 གཞན་
ཡང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེཡོད་
ཚེ་ལུས་པའོི་འབུང་བ་སྙམོས་ནས་བད་ེཐང་
ལ་ཧ་ཅང་ཕན་གི་ཡོད་སྐརོ་རོད་བཞིན་པ་
ལུང་འདྲནེ་དང་འབྲལེ་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ང་རང་ཚོའ་ིམཐངོ་ཆོས་ལ་ཁིམ་
ཚང་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་།	 ཇི་ཙམ་ཁིམ་
མི་ཚོར་སེམས་ནས་བརྩེ་བ་ཡོད་པ་དང་།	
མཛའ་བརྩ་ེཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁིམ་ཚང་ད་ེསིྐད་
པ་དང་འབརོ་ལནྡ་ཡིན་ཡང་ཁིམ་མི་རྣམས་
ཕན་ཚུན་མཛའ་བརྩེ་མེད་ན་སེམས་མ་སིྐད་
པར་སྡདོ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
ཉནི་གཉསི་པའ་ིསབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཙམ་ལ་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབྲང་ནས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་སུྒར་
གིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས་ཝི་ཏ་ིནམ་གི་དག་ེའདནུ་པ་	 ༦༠	
ཙམ་གིས་པཱ་ལིའི་སྐད་ཀི་ཐོག་ཤེས་རབ་
སྙིང་པ་ོགསུངས་འདནོ་དང་རྡ་སངེ་བདོ་
ཁིམ་གི་འཛིན་གྲྲྭ་དུྲག་པ་ནས་དགུ་པ་བར་
གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་དབངས་གསལ་

སྐརོ་དང་བདོ་ཁིམ་ལས་བེད་ཁག་གཅིག་
གིས་ཚན་རིག་ལས་སྐེས་ལྡན་གི་ཐོག་ལ་

རགས་གསལ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་
རསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཆོས་ཞུ་
བ་མི་གྲངས་བརྒྱད་སངོ་བརྒལ་བར་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་
ལ་ཡོད་པའ་ིརིག་གཞུང་སིྤ་དང་།	ལགྷ་པར་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའ་ིལུགས་འདསི་དངེ་སབྐས་འཛམ་བུ་གླངི་
འདིའི་སངེ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་བདེ་ཐུབ་

པའི་ཆ་རྐནེ་ཡོད་པའི་བཟ་ོའདྲ་ཞིག་མཐངོ་
གི་འདགུ
	 ད་ེའདྲའི་ཕན་ཐོགས་བེད་རུྒྱའི་
ཆ་རྐནེ་ཞིག་ཡོད་ན།	 ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་
བདེ་འསོ་པ་དང་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 གང་
ཡིན་ཞེ་ན་ད་ལ་ྟང་ཚོ་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་
དཔརེ་ན།	 ང་ཚོ་འདརི་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ངང་བསྡད་ཡོད་ཀང་འཛམ་གླིང་འདིར་མི་
གཅིག་གུར་གིས་བད་ེབ་འདདོ་ཅིང་སྡུག་
བསྔལ་མི་འདདོ་པའི་མི་སངོ་ཕྲག་ཁ་ཤས་
གསོད་འགྲ་ོགི་ཡོད།	ད་ེབཞིན་མི་ས་ཡ་མང་
པ་ོཞིག་མུ་གེ་ཤི་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁའི་ཐོག་བསྡད་
ཡོད།	 འདས་པའ་ིཉནི་ཤས་སྔནོ་ཨིན་ཡུལ་
ད་ུདྲག་སྤདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བུང་བ་
རེད།	 འདས་པའ་ིཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ད་ེལ་ྟ
བུའ་ིགནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བུང་ཡོད།	 ད་ེདག་
ན་ིམིས་བཟསོ་པ་རེད།	 ཁ་སང་སླབོ་ཕུྲག་
ཅིག་གིས་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་ནི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་
རེད་ཅསེ་བརདོ་བུང་།	 ཕལ་ཆེར་ད་ེབདནེ་
པ་མིན་ནམ།	 བིས་པ་ཆུང་ངུའ་ིསབྐས་སུ་
ཕལ་ཆེར་རང་བཞིན་གིས་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་

སྡདོ་རུྒྱ་མང་བ་ཡོད།	 ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་དང་
སྦྲགས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འད་ི
ཁད་གང་ཡང་མི་འདགུ	 མད་ོདནོ་སྙངི་པ་ོ
མིས་མི་གསོད་པ་དང་།	མིས་མི་ལ་ཐུབ་ཚོད་
ཀིས་གཞན་འཕུང་པ་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེསེལ་
ཐབས་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས།	
སེལ་ཐབས་ཏན་ཏན་ཡོད།	 ད་ེའདྲའ་ིསེལ་
ཐབས་ཡོད་ན་གང་རེད་ཅ་ེན།	 བམས་བརྩ་ེ
ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིའཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་སྤལེ་ཐུབ་
ན་མིས་མི་གསོད་རེས་བས་པ་དང་།	 མིས་
མི་ལ་བརྩེ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སྡུག་སྦངོ་
གཏངོ་བ་སོགས་ཏན་ཏན་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོགི་
རེད།	དཔརེ་ན་རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་ནའང་
ལྐགོ་ཟ་རལུ་སུངས་དང་།	 རིགས་རསུ་ཀི་
སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་ད་ེའདྲའི་ཐགོ་ནས་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདགུ
	 ངོས ་ ཀིས ་ནམ་རུྒྱན ་རྒྱ ་གར་
གི་ཆོས་གྲགོས་ཚོ་དང་ཐུག་དསུ་རག་པར་
བཤད་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ན་ིལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཆོས་ལྡན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཡོད།	
འཚེ་བ་མེད་པའམ་ Ahimsa ཞསེ་པ་ད་ེ

ཕལ་ཆེར་ལོ་སངོ་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་རིང་
ནས་བཤད་ཀི་ཡོད།	 འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིཉརེ་
ལེན་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་གར་མི་འབརོ་དངུ་
ཕུར་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉསི་ཡོད་པའི་ལུང་
པ་འདིའི་ནང་སིྤར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་
ཀང་།	 སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་ལྷངི་
འཇགས་པ་ོརེད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་ནང་
འཛམ་གླངི་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཚང་མ་ཡོད་ཀང་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་ལྷངི་འཇགས་པ་ོབས་
ནས་བསདྡ་ཐུབ་འདགུ	ད་ེན་ིརྒྱ་གར་གི་འཚེ་
བ་མེད་པའི་ལྟ་སྤོད་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་ངསོ་ཀིས་མཐངོ་གི་འདགུ	 ད་ེབཞིན་
ང་ཚོ་བདོ་པའི་ནང་ལའང་ཆ་བཞག་ན་ཆུང་
ངུའི་སབྐས་ནས་སགོ་ཆགས་འབུ་ཞིག་ཡིན་
ཀང་འད་ིགསོད་རུྒྱ་མེད་ཅསེ་ང་ཚོ་ཚང་མའ་ི
རྣ་བར་འཇགས་ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་ད་ེཙམ་
མ་ཤེས་ཀང་སྡགི་པ་ཡོད་རེད།	 བདོ་པའ་ི
གཤིས་ཀ་བཟང་པ་ོད་ེང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
འཇགས་ཐུབ་རོགས་བས་ན་བསམས་པའི་	
འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།	

བཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༥	དམ་འབུལ་བཞསེ་
ནས་ལོ་གཅིག་ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་
སབས་འགྲགི་ས་ེགདངུ་སེམས་སྐའེ་ིམཆོད་

འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་
སེག་གནང་མཁན་འདས་གསོན་འབྲལེ་
ལྟསོ་ཡོངས་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་མད་ོསདྨ་རྨ་ལྷ་ོ
ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫངོ༌།	 གརེ་སངོ་དགནོ་པའ་ི
དགེ་འདནུ་པ་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་ཡིན་
པ་འཇམ་དབངས་བླ་ོགསལ་ལགས་ཀིས་
གཅན་ཚ་རྫོང་ཐགོ་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ས་ེའདས་གྲངོས་སུ་གུར་གུར་བའི་
ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་སབས།	 བཀའ་
ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 དམ་འབུལ་བཞསེ་ནས་
ལོ་གཅིག་ཧིལ་པ་ོའཁོར་བའི་དསུ་ཚིགས་
སབས་འགྲགི་གནང་ས་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༢	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཐགོ	 སིྤར་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གིས་གཙོས་
ད་བར་བདོ་བསན་སདི་དང་མི་རིགས།	རང་
དབང་གི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་
འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་གཞུང་ཕགོས་ནས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་མྱ་ངན་རསེ་དྲན་
ཞུ་ཆེད་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༤	
ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་ས།ེ	 རྡ་ས་
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་

མཆོག་སྤན་སྔའི་དུྲང་ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་ལྔ་
འབུལ་གཤོམ་དང་འབྲལེ།	 མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་གི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུརྣམ་གྲྲྭ་མཁན་
པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་
ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་
ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ས་ིཞུའ་ིལས་
བདེ་རྣམ་པ།	 བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་གནས་
རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་དག་ེབཙུན་སགྔས་
གསུམ།	 གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་
དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའ་ིདག་ེབཙུན་སགྔས་
གསུམ།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་།	 ཕི་རྒྱལ་བ་
བཅས་ཁོན་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་
འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་མུར་རྣམ་གྲྲྭ་དགེ་བསྐསོ་ཀིས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐ་ོསྒགོས་སྦང་
གནང་།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཕི་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༥	 བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་ཡོད།
	 གཞན ་ཡང ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་
མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་
གསོལ་ཇ་དང་གྲྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ་ལ་སྐུ་
འགདེ་ཧནི་སྒརོ་	༡༠༠	རེ་ཕུལ་ཡོད།།

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་སབྐས་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༢	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༤	 ཐགོ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་
འབྲལེ་འགོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐགོ	 བཀའ་ཤག་
སབྐས་	 ༡༥	 དམ་འབུལ་བཞསེ་
ནས་ལོ་གཅིག་ཧིལ་པ་ོའཁོར་བའི་
དསུ་ཚིགས་སབས་འགྲིག་གནང་ས་ེ
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་མཆོད་
འབུལ་སྨནོ་ལམ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
	 ད་ེས་ྔབཀའ་ཤག་སབྐས་	
༡༤	 ནས་བཟུང་བཀའ་ཤག་དམ་
འབུལ་ཉིན ་བ ོད ་བསན་སིད ་ མི ་
རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ག་ོསིྒག་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཉ་ེ
ཆར་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
ཏ་ེས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་	 ༢	 ཉནི་
བསྐལ་བ་བཟང་བ་ཞིག་ལ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བ ོད ་བསན་སིད་མི ་ རིགས་
སདླ་སྤན་རས་གཟིགས་འཇིག་རནེ་
དབང་ཕུག་གི་བཀའ་དབང་སྩལ་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ད་ེརིང་ས་ག་ཟླ་
བའ་ིཚེས་	 ༨	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་
ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་

ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཞུ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོ
ནི་འདི་ལོར་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་

བཏང་མཁན་བདོ་མི་བཞི་བུང་འདགུ	 ད་ེ
ས་ྔཡིན་ན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གྲངོས་སུ་
གུར་བ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ཕྲལ་ད་ུམཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ག་ོསིྒག་ཞུ་གི་ཡོད།	 ད་ལམ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་མཁན་བཞི་བུང་ཡོད་
ནའང་།	 འདས་གྲངོས་སུ་གུར་ཡོད་མེད་ཀི་
གནས་ཚུལ་གཏན་མ་འཁལེ་སབས།	 དསུ་
ཡུན་ཕྲན་བུ་འགརོ་བ་རེད།	 ཉ་ེཆར་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	ཉནི་དག་ེའདནུ་
པ་འཇམ་དབངས་བླ་ོགསལ་ལགས་ཀིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གྲངོས་
སུ་གུར་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་མ་ཕག་རྡརོ་
སྐབས་ལགས་དང་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་མ་ཐག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁདི་བས་པར་བརནེ་
ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སངས་གང་ཡིན་གསལ་
པ་ོམི་འདགུ	 རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་

མཁན་ཁངོ་བཞིའ་ིམངནོ་འདདོ་ན་ི༸གངོ་ས་
མཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགོས་འདགུ	

བདོ་མིར་རང་དབང་དགསོ་འདགུ་ཅསེ་ཞུས་
འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་དགེ་འདནུ་པ་བཀྲ་བྷ་ེལགས་ཀིས་འགོ་
འཛུགས་ཀིས་ད་བར་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་
ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༡༤༩	ནས་བདོ་བསན་སདི་
དང་བདོ་མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ཡོད་པ་ཚང་མས་དམ་པ་ཁངོ་ཚོ་དང་
ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཆེད་ཐུགས་སྨནོ་གནང་
རོགས།	ཞསེ་རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 དོན་གི་བདག་པོ་བ ོད་ནང་གི་
བདོ་མི་ཚོ་མ་བརདེ་པར་ཁངོ་རྣམ་པས་བླསོ་
བཏང་བས་པ་ད་ེདག་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་ཐགོ་
ནས་སྐ་ུལས་སྐནོ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ད་བར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་སྨནོ་གནང་རོགས་
ཞསེ་རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།



3 TIBETAN NEWS  7th  June  2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༣	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༧

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	༥༨	འཁརོ་
བའ་ིདསུ་དྲན་དང་བསནུ་རྐང་བྲ་ོགླུ་གཞས་འགྲན་བསྡརུ་གནང།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	 ༥༨	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་དང་བསནུ་རྒྱ་ལུ་ར་ུཁག་དང་རནོ་པ་ར་ུ
ཁག་གཉསི་དབར་རྐང་བྲ་ོགླུ་གཞས་འགྲན་བསྡརུ་གནང་ས་ེརནོ་པ་ར་ུཁག་ལ་ཐངེས་འདའི་ིརྐང་བྲ་ོགླུ་གཞས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ།

ད་ེཡང་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	
ཐོག་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་དཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་
མཆོག་དང་ཁིམས་ ཞིབ ་པ ་
གཞན་མཆོག	སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

གཙོས་རུྒྱན་ལས་ཁག་གཅིག	 རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 ད་ེམིན་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་
རྣམ་པ་དང་སྐ་ུམགྲནོ་གཞན་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་	༣༠༠	བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་
ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཆེད་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ངག་
བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས།		ད་ེནས་ཟླསོ་གར་འགན་འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དསུ་དྲན་ང་ོསྤདོ་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སུྒ་རྩལ་སླབོ་ཁིད་འགན་འཛིན་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་རུ་ཁག་གཉསི་དབར་རྐང་བྲ་ོ
གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡརུ་གི་ཟུར་དཔང་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་རྒྱ་ལུ་ར་ུཁག་དང་རནོ་པ་ར་ུཁག་གཉསི་དབར།	 རྐང་གཞས་
དང་།	 འཁབ་གཞས།	 མཉམ་གཞས།	 ད་ེབཞིན་གཏམ་བརདོ་བཅས་འགྲན་བསྡརུ་གནང་མཐར་རནོ་པ་ར་ུཁག་གིས་རྒྱལ་ཁ་
བངླས།		
	 ད་ེནས་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༠	འཁརོ་བའ་ི
ལས་བདེ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒནོ་ལགས་དང་སྒལོ་མ་བུ་ཁིད་ལགས་ལ་ལེགས་གསོའི་ཕག་ཁརེ་དང་ཟུར་དཔང་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལེགས་སྐསེ།	 འགྲན་བསྡརུ་གི་བ་དགའ་བཅས་གསོལ་རས་གནང་གུྲབ་བསནུ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ལོ་ལརྟ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དབར་སིྐད་ཀི་དསུ་ཚོད་འད་ིསྒགུ་གི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལའང་དབར་
སིྐད་འཁབ་སནོ་གི་འདོ་སྡརེ་རག་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་བཅར་རུྒྱ་བུང་བ་དང་རྣམ་པ་ཚོའ་ི
རྐང་གཞས་དང་འཁབ་གཞས།	མཉམ་གཞས།	གཏམ་བརདོ་བཅས་ལ་ྟརུྒྱ་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	དརེ་བརནེ་ངས་
བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བས་ཏ་ེགཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་གནང་མཁན་དང་།	དག་ེརྒན།	ལས་བདེ་བཅས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་
འདྲའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

རྒྱ་ནག་གི་གཞནོ་སྐསེ་མི་རབས་ཚོས་ཀང་དུྲག་བཞིའ་ིདནོ་
རྐནེ་བརདེ་མེད་པའ་ིཡིད་ཆེས་ཡོད།

༄༅།	ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་རིགས་ཀི་ཚོོགས་པ་ཁག་གཅིག་ཐུན་མོང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ནའིུ་ཡོག་གི་རྒྱ་མིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་	 Flushing	 ད་ུདུྲག་བཞིའ་ིདནོ་རྐནེ་བུང་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༨	 འཁརོ་

བའི་དྲན་གསོའི་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ཚོགས་ཤིང་།	
བང་ཨ་རིའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་
འབྲེལ་མཐུད་པ ་ ཀུན ་
དགའ ་བཀྲིས ་ལགས་
གདན་ཞུས་ལྟར་ཚོགས་
འདུར ་མཉམ་ ཞུགས་
གནང་ས་ེགསུང་བཤད་
གནང་སབྐས།	 བདོ་ཀི་

གཞནོ་སྐསེ་མི་རབས་ཚོས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་བདོ་ནང་གསུམ་བཅུའ་ིསྒརེ་ལངས་བུང་བའ་ིགལ་ཆེའ་ི
ལོ་རུྒྱས་དམུ་བུ་བརདེ་མེད་ཅིང་།	 རྒྱ་ནག་གི་གཞནོ་སྐསེ་མི་རབས་ཚོས་ཀང་དུྲག་བཞིའ་ིདནོ་རྐནེ་བརདེ་མེད་པའ་ིཡིད་
ཆེས་ཡོད་ཅསེ་གསུང་པ་དང་འབྲལེ།	 ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་གྲགོས་པ་ོཚང་
མས་ཕན་ཚུན་མཉམ་རབུ་དང་།	 ཐུང་མོང་གི་ནསུ་པ་འདནོ་སྤལེ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་མང་གཙོར་འགུར་བའ་ི
ལས་དནོ་གི་ཆེད་དསུ་ཚོད་གཏངོ་ཐུབ་དགསོ་པ།	 ད་ེརིང་དྲན་གསོའ་ིཚོགས་འད་ུཚར་རསེ་ཆུའ་ིནང་རྡ་ོགཡུག་པ་ལརྟ་
མིན་པར་དསུ་རུྒྱན་ད་ུརྒྱ་ནག་མང་གཙོའ་ིལས་དནོ་ལ་སེམས་ཁུར་བདེ་དགསོ་པ།	 རྒན་རབས་ཚོས་རྒྱ་རིགས་གཞནོ་
སྐསེ་ཚོར་དུྲག་བཞིའ་ིལོ་རུྒྱས་མ་བརདེ་པ་བདེ་དགསོ་པའ་ིབསབླ་བ་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འབདོ་གནང་ཡོད།	 ཐངེས་
འདའི་ིདྲན་གསོའ་ིཚོགས་འདརུ་རྒྱ་རིགས་	༢༠༠	ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	དྲན་གསོའ་ིཚོགས་འད་ུད་ེན་ི
པ་ེཅིང་གི་དཔིྱད་ཀ་ཞསེ་པའ་ིདསུ་དབེ་ཁང་དང་།	མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བདེ་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་ཐུང་མོང་ནས་
ག་ོསིྒག་བས་པ་ཞིག་རེད།	།

ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇི་
ཕར་ནན་ཌ་ེསི་མཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༧	ལ་ཕབེས་

པའ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༣	ཉནི་རྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་རྒྱ་གར་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པ་ Samata Party སལོ་གཏདོ་པ་པ་ོསྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇི་ཕར་ནན་ཌ་ེསི་ George Fernandes མཆོག་
དགུང་གྲངས་	 ༨༧	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་ཁངོ་གི་བཞུགས་གནས་སུ་ཁངོ་གི་ཉ་ེགྲགོས་དང་ཚོགས་
པའ་ིམི་སྣ།	རྒྱ་གར་གི་ཇ་ན་ཏ་དལ་ཆིག་སིྒལ་ Janata Dal United ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཞབས་ཤ་རདྡ་
ཡཱ་དཝ་མཆོག	བཀའ་
ཟུར ་རྒྱ་ རི ་སྒོལ ་མ ་
མཆོག	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་
ད ོན་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་
ཚེ ་ ད བ ང ་ རྒྱ ལ ་ པོ ་
ཨརྱ་ལགས།	 ལྡ་ིལི་
བསམ་ཡས་གླིང་བདོ་
མིའི ་ས་གནས་འགོ ་
འཛིན་ལེགས་སྐསེ་རྡ་ོ
ར་ེལགས་སོགས་དང་ལནྷ་ད་ུསུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ལྡ་ིལི་དནོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་འཕྲནི་སྒགོ་སྦངས་དང་།	 ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་
གླངི་བདོ་མིའི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་གཙོས་ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་ཁངོ་གིས་ད་བར་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་བ་མེད་པར་གནང་བར་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ད་ུསནོ་པའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་འབུལ་ཡོད་པ་
བཅས།།

སླབོ་བསྡ་ུགསལ་བསྒགས་ཕར་འགངས།
ལོ་བཞི་ཅན་གི་ལག་ཁརེ་སླབོ་ཚན་ B.Sc. B.Ed. Integrated Course སླབོ་བསྡ་ུགསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཝ་རཱ་ཎཱ་སི་དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཕི་ཟླ་	༧	ནང་བྷུན་ཏར་དག་ེའསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་
ད་ུའཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་སླབོ་ཐནོ་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༢༠	 ལ་ལོ་བཞི་
དསུ་ཡུན་ཅན་གི་ B.Sc. B.Ed. Integrated Course ག་ོསིྒག་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ་བཞིན་གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐནེ་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༠	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་ིལོའ་ི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་	༢༥	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་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༥།	སླབོ་ཡོན་དང་།	ཟས་གྲནོ་སོགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏངོ་གནང་རུྒྱ།
༦།	 སླབོ་ཐནོ་ཟནི་མཚམས་ཉུང་མཐར་ལོ་	 ༥	 སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཞུ་
དགསོ།
༧།	འདམེས་སུྒག་གནང་ཕགོས་འཛིན་རིམ་	༡༢	ཡིག་རུྒྱགས་གུྲབ་འབྲས་ལ་གཞི་བཅལོ་རུྒྱ།
༨།	ཞུ་སནྙ་འགངེས་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།	གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་སངེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཟུང་དུྲང་ཡན་ནམ།	ས་གནས་འག་ོའཛིན།	ཡང་ན་སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས།	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	ལ།།
The Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala -176215, Distt. Kangra, H.P. India



4 7th June 2017   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༣	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༧

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་བངླ་དརོ་གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༣༠	 ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་
བདེ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཐབ་བུས་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་དང་ད་ེདག་བདེ་
སྤདོ་གཏངོ་ཕགོས།	 བདོ་མི་ནང་ཁུལ་ཆིག་
སིྒལ་གི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་དནོ།	 	 ཟླ་རེའ་ི
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་དང་པ་ོཉིན་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ནང་ཁུལ་
འཛོམས་ཏ་ེལས་བདེ་སོ་སོ་དང་།	 སྡ་ེཚན།	
ལནྷ་ཁང་ཁག	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སིྤ་
ཡོངས་ནས་ཕག་ལས་གང་གནང་གི་ཡོད་པ་
མཁནེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
	 ལས་བདེ་རྣམས་ས་གནས་ཁག་
ཏུ་ཕབེས་པའ་ིསབྐས་ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་དང་
ཉམ་ཐག་སྐརོ།	 སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་

གཞི་སོགས་ཀི་སྐརོ་དྲ་ིབ་འདྲ་ིབའི་སྐབས་
ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཡིན་སབས།	 ང་ོསྤདོ་དང་
ལམ་སནོ་གནང་ཐུབ་དགོས་ཀི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་དང་པ་ོ
ནམ་ཡིན་སྐབས་ལྷན་ཁང་སོ་སོའི་ལས་
བེད་རྣམས་འཛོམས་ཏ་ེབཀའ་བསྡུར་
ལྷུ ག་པ་ོགནང་ནས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་སྐརོ་ཆ་ཚང་མཁེན་པ་ཡིན་ན།	
ཐུགས་ཕན་གསོ་གི་རེད།	ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེགང་ཙམ་འགྲ་ོ
གི་ཡོད།	བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡརུ་བུང་
བ་བཞིན་སྐབས་རེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
སིྤ་ཡོངས་སྐརོ་ནང་ཁུལ་གོ་རགོས་སྤལེ་ཐུབ་
ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་གི་རེད་བསམས་པའི་
ཐགོ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་དུྲག་ཙམ་གི་སྔནོ་ལའང་
འདི་དང་འབྲལེ་བའི་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་ཡིན།	
ད་རེས་བསྐར་ད་ུའཛོམས་ནས་གནད་དནོ་
འགའ་ཤས་ཐགོ་དྲན་སྐུལ་ཚུལ་ད་ུཞུ་ན་དྲན་

བུང་།
དང་པ་ོན།ི	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་ཞསེ་བཀའ་ཤག་

ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་སོགས་ལ་གོ་རགོས་
སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་རེད།	འནོ་ཀང་ལནྷ་ཁང་
ཁ་ཤས་ནང་ཆ་ཚང་མཁནེ་མཁན་དང་ཁ་
ཤས་ནང་ཆ་ཚང་བ་མ་མཁནེ་མཁན་ད་ེའདྲ་
ཡང་ཡོད་སདི་པ་རེད།	དརེ་བརནེ་དའེ་ིཐགོ་
གཅིག་ཞུ་ན་དྲན་བུང་།	 གཉསི་པ་ན།ི	 ཁ་
སྔནོ་སྔནོ་རིྩས་དང་འབྲལེ་ནས་ཞུས་པ་བཞིན།	
ད་རེས་སྔནོ་རིྩས་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་
གནད་དནོ་རེ་གཉསི་ཐགོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

གསུམ་པ་ན།ི	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་སིྤ་ཡོངས་
ནང་སིྤ་སེམས་དང་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་

པ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད་པ།	 ལགྷ་པར་ལུང་
ཚན་དང་ཆོལ་ཁའི་ཞེན་འཁོག་རིགས་
རྩ་བ་ཉདི་ནས་གནང་རུྒྱ་མེད་པ་བཅས་
ཀི་སྐརོ་ཞུ་ན་སམྙ་བུང་།	 ང་ཚོའ་ིལས་
དནོ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོད་པ་སིྤ་ཚོགས་
སིྤ་ཡོངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
དབུས་བླ་ཆེན་ཁག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བེད་རྣམས་

ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་
པའ་ིསྐརོ་གཅིག་ཞུ་ན་དྲན་བུང་།	 དསུ་
འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་	 ༣༤	 ད་ེཉདི་ཧ་
ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོབུང་སོང་ཞེས་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་ཐེངས་གསུམ་བཞི་བཀའ་
སྩལ་བ་མ་ཟད།	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་བཅར་
བའི་སབྐས་སུའང་བཀའ་ཕབེས་ཡོད་སབས།	
༸གོང་ས་མཆོག་ནི་ང་ཚོའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁདི་རེད།	 གང་ཉདི་མཆོག་ཐུགས་སྤ་ོ

པ་ོབུང་བ་ཡིན་ན།	 ད་ེལས་ལགྷ་ཞབས་སིྤ་
ཞུ་རུྒྱ་མེད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་གནས་
ཡོད།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ནང་ང་ཚོ་མག་ོ
བཀགས་ནས་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡོད།
	 རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་
སིྤ་ཡོངས་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་
དང་བརིྩ་བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	དསུ་
འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་	༣༤	ཡིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་གིས་འགན་འཁུར་ཏ་ེཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་པ་བཞིན།	 ས་ིཞུ་བ་ཚང་མས་
གཟབ་ནན་གིས་འབད་བརྩོན་གནང་བར་
བརནེ་ཚགས་ཆུད་པ་ོབུང་བ་འཛམ་གླིང་
ཡུལ་གུྲ་གང་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་
བསགྔས་བརདོ་གནང་གི་འདགུ	 འད་ིདགའ་
འསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུ
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་

ཁངོས་དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་།	རིག་གཞུང་བས་ི
གནས་ཁང་བཅས་ཀི་གནས་སངས་གཟགིས་
ཞིབ་ཆེད་འཚམས་གཟིགས་གནང་མུས་
བཞིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡ཉནི་
རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུའཚམས་
གཟགིས་གནང་ཡོད།	 དེ་ཡང ་གོང ་ ཚེས ་

ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༣	 ཐགོ་བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
ལགྷ་རྡརོ་ལགས་དང་།	 དུྲང་ཆེ་ངག་དབང་

ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་
གཉིས་ནས་ཕེབས་
བ སུ ་དང ་སྦྲགས།	
དཔ་ེམཛོད་ཀི་བདོ་
ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག་
དཔ་ེདབེ་ཀླགོ་ཁང་།
ཕག ་དཔེ་ གཅེས ་
ཉར་ཁང་།	 ཞིབ་

འཇུག་ཚན་པ།		རྒྱ་ཡིག་སྡ་ེཚན།	ངག་རུྒྱན་
ལོ་རུྒྱས་སྡ་ེཚན།	 འགྲམེ་སནོ་ཁང་སོགས་སུ་
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས།	 ད་ེརསེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་དབུ་ལས་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ	 འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
ལགྷ་རྡརོ་ལགས་ཀིས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་

མཆོག་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་བ་དང་།	 དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་
བསྡསུ་ཤིག་ཞུས།	 ད་ེནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གངོ་མ་རྣམས་དང་།	 	 ད་ལའྟ་ིའགན་
འཛིན།	ད་ེབཞིན་ལས་བདེ་རྣམ་པའ་ིལགྷ་བསམ་
ཐུགས་བསྐདེ་ཆེ་བཞེས་རྐེན་གིས་ད་བར་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་འདི་ཉདི་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་
པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 	 ད་ལ་ྟབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་གི་སླབོ་སྦངོ་བ་ཡུལ་བས་ིགནས་དང་
ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་
འཛུགས་མཁན་གི་སིྒག་འཛུགས་ཚད་ལནྡ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་།
མ་འངོས་པར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་གི་ཚན་རིག་དང་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་
ཀི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་མཐུན་
འགུར་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།

ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཐབས་བུས་སྐརོ་དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོརུྒྱའ་ིསདླ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའི་ཐབས་བུས་སྐརོ་དངོས་བུང་གླགོ་
བརྙན་བཟ་ོརུྒྱའི་སདླ་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ་ེ
མཆོག་དང་།	 དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཤར་
གླངི་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་
སལྐ་རྡརོ་ལགས།	 གླགོ་བརྙན་བཟ་ོལས་པ་
ཚེ་རིང་ས་ིམཐར་ལགས།	 རྒྱ་གར་གསར་
ཤོག་གྲགས་ཅན་ཨིན་ཌི་ཡེན་ཨེཀ་སི་པསེ་

སི་ (The Indian Express) ནང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན།	 བདོ་མི་པར་ལེན་གསར་
འགོད ་པ ་བཀྲ ་ ཤིས ་
ས ོབས ་རྒྱལ ་ལགས།	
བུ་ཆུང་བསོད་ནམས་
ལགས།	 བསོད་ནམས་
ཚེ ་ བ ར ན ་ ལ ག ས །	
བསན་འཛིན་སྐལ་ལྡན་
ལ ག ས ་ བ ཅ ས ་ ལྷ ན ་
འཛོམས་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཐབ་བུས་སྐརོ་གླགོ་
བརྙན་བཟ་ོཕགོས་དང་།	 ང་ཚོའ་ིདམིགས་
ཡུལ་ན་ིབཙན་བལོ་ནང་མུ་མཐུད་ལོ་ལ་ྔབཅུ་
ལགྷ་བསདྡ་རུྒྱ་མིན་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེད་དངུ་

ལོ་ལ་ྔབཅུ་གནས་དགསོ་བུང་ཚེ་དསུ་ཡུན་ལོ་
ལྔ་བཅུའི་རིང་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ད་ེཡང་

ལོ་ལ་ྔབཅུ་བར་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཐབས་སྐརོ།	
གླགོ་བརྙན་གི་ནང་དནོ་སོགས་ཀི་ཐད་བཀའ་
ཤག་གི་དགོངས་གཞི་ཇི་ཡིན་སོགས་ངོ་
སྤདོ་གནང་།	 སབྐས་དརེ་ཚེ་རིང་ས་ིམཐར་
ལགས་ཀིས།	 ཚོགས་འདརུ་བཅར་ཏ་ེལ་ྔ

དང་ལ་ྔབཅུའི་ཐབས་བུས་སྐརོ་བརྙན་འཕྲནི་
བརུྒྱད་མང་ཚོགས་ལ་ཁབ་སྤལེ་ཇི་ལརྟ་བདེ་
ཐུབ་པའི་སྐརོ་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་སླད་
བཅར་བ་ཡིན་སྐརོ་དང་།
	 གལ་ཏེ་ད ེ་ལྟ་ བུའི ་གླ ོག་བརྙན་
བཟ་ོསུྐན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་དང་།	 ལས་ཀ་
བདེ་སའ་ིཁརོ་ཡུག	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནི་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བདོ་མི་གཞོན་
སྐསེ་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་བདེ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
མང་ཚོགས་ནས་མཁེན་ཐུབ་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
	 སིྤར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་

གི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
སིྤ་ཚོགས་ནང་ནས་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོལས་པ་
ཁག་གཅིག་མགྲནོ་འབདོ་ཀིས་བསམ་ཚུལ་
བར་ེརེས་དང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོཕགོས་སདླ་ག་ོ
བསྡརུ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 ཕི་
དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་ཁང་གི་
ལས་རིམ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་དང་
ལེ་ཚན་གསར་གཏདོ་ཇི་དགོས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ལ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའ་ིདཔྱ་ཁལ་གི་
ཁམིས་གཞི།

གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །མངའ་གསལ་བཞིན་འདས་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༨	 ནང་རྒྱ་གར་གི་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་སུ་ཁིམས་འཆར་གྲསོ་ཆོད་བུང་དནོ་བཞིན་མང་མོས་
ཀི་ཐགོ་ནས་ GST Act འམ་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའ་ིདཔྱ་ཁལ་གི་ཁམིས་
གཞི་གཏན་འབབེས་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ནང་རྒྱ་གར་སདི་འཛིན་གི་ཆོག་མཆན་ཐབོ་
པས་འད་ིལོ་ས་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ནས་བཟུང་ལག་བསར་བ་
འཆར་ཡོད་འདགུ་ལགས་ན།	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་དཔྱ་ཁལ་བསྐར་བཅསོ་
ཀི་ཁིམས་གཞི་ད་ེནི་གལ་ཆེར་ངསོ་འཛིན་གིས་དཔྱ་ཁལ་གི་ལམ་སལོ་གསར་པ་
དའེི་སྐརོ་གི་གནད་དནོ་འགའ་ཞིག་མཁ་ོབསྡུ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་ཡིག་ཐགོ་ཕབ་སུྒར་གིས་	
PDF ནང་ཨིན་བདོ་གཉསི་ཀའ་ིང་ོབཤུས་འགྲམེས་གཏངོ་ཞུས་ཡོད་པས།	 དའེ་ི
ང་ོབཤུས་གང་མང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་བདེ་དང་ཁབ་ཁངོས་གཞིས་མི་མང་
ཚོགས།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་སྡ་ེཁག་བཅས་ཀི་མཁནེ་རགོས་ཆེད་འགྲམེས་སྤལེ་གང་
མང་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུ།
	 དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའ་ིདཔྱ་ཁལ་གི་ཁམིས་གཞི་གཟགིས་སདླ་		 	

bod.asia	ནང་གཟགིས་པར་འཚལ།།	



5 TIBETAN NEWS  7th June 2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༣	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༧

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐ་ེལན་ཌིའ་ི
དག་ེསླངོ་རྣམས་ཀི་གམོ་བགྲདོ་ལེགས་གུྲབ་

ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་

གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་སབྐས་
ཐེ་ལནཌ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་སླངོ་ཧ་ཐའ་ེ
ཕར་ཡ་ཐ་སུཐ་Hatyai Pharyatha Suth 

ལགས་ཀི་སྣ་ེཁིད་འགོ་ཐེ་ལནཌ་ནང་པའི་
གནས་བརན་སྡ་ེཔའ་ིདག་ེསླངོ་གྲངས་	 ༦༠	
ཙམ་གིས་རྡ་ས་ནས་མ་ནཱ་ལི་བར་དང་།	 ད་ེ
ནས་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་ས་སླ་ེབར་ཞི་བའི་
གོམ་བགྲདོ་ཀི་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་
ཆེད་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད།

ཉ་ིཧངོ་ཨེན་པ་ིཨོ་སྙངི་སབོས་ཚོགས་པའ་ིངསེ་སནོ་པ་སོགས་ནང་
སདི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	༥	ཉནི་ཉ་ིཧངོ་ཨེན་པ་ིཨོ་སྙངི་
སབོས་ཚོགས་པའི་ངསེ་སནོ་པ་དང་
ཉི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ལྕམ་
སྐ་ུཨི་ག་ྷལ་ྦཨི་ཛུ་མི་ Egawa Izumi 

ལགས་ཀིས་གཙོས་ཕག་སྦྲལེ་ཁག་
གཅིག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་
བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་
དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་
མི་ཁག་ལྔས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
སིྤ་ཚོགས་ནང་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་
བདེ་ཕགོས་སྐརོ་དང་།	 མ་འངོས་
པར་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ཏུ་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་ཐབས་སླད ་བཀའ་བསྡུར ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་རྣམ་
པས་སིྤ་ཡོངས་ནས་སོ་ནམ་འདབེས་
ལས་བེད་ཕོགས་དང་འབྲལེ་བའི་
ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཁག་ངོ་སྤདོ་
བ་འདདོ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།

བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཨེ་ཤ་ཡའ་ིབད་ེའཇགས་ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༤	
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
སིྤའ་ིབས་ིགནས་ཁང་ India International 

Center ད་ུབདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་ཨེ་ཤ་

ཡའི་བད་ེའཇགས་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་
ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་འདགུ
	 ད་ེཡང་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོལྡི་ལི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོཨརྱ་ལགས་དང་།	 རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མ་ནི་ཤང་ཀར་
ཨ་ཡར་ Mani Shankar Aiyer མཆོག	ལྡ་ི
ལི་མཐོ་སླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་ཨེམ་ཀེ་པཎྜིཏ་	
MK	 Pandit	 ལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་
ལ་ྷབསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཇ་ེཨེན་
ཡུ་ JNU མཐ་ོསླབོ་ནས་བླ་ོབཟང་དབངས་

ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	སླབོ་མཚམས་འཇགོ་མིར་སླབོ་ཡོན་
གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཐནོ་
པ་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༢༠	 ལ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་སླབོ་མཚམས་བཞག་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀི་སནྨ་པ་ (MBBS) དང་ Engineering གཉསི་ཀི་འཚུད་རུྒྱགས་གྲ་སིྒག་ཆེད་ད་ུསླབོ་ཡོན་གསལ་
བསྒགས།

སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་འགངེས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་དག་མཆན་ཞུ་
དགསོ་རུྒྱ།
༢།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་དང་། NEET/JEE བཅས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་གུྲབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་གི་ང་ོབཤུས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།
༣།	འཚང་སནྙ་བ་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ནས་ཐནོ་པ་ཞིག་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	ཚན་རིག་དང་ཨང་རིྩས་ PCM or PCB  

གཉསི་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	 ༦༠	 ཉུང་མཐར་དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་ཐནོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
དམིགས་བསལ་དགངོས་གཞསེ་གནང་རུྒྱ།
༤།	 སླབོ་ཕུྲག་སོ་སོ་ནས་ང་ོཤོག་གཅིག་གི་ནང་སླབོ་མཚམས་བཞག་དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ཁ་གསལ་འགདོ་
དགསོ།
༥།	 སླབོ་ཡོན་ཞུས་ཐབོ་རསེ་རུྒྱ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་སླབོ་མཐར་མ་བུང་ཚེ་སླབོ་ཡོན་འགྲ་ོགྲནོ་ཕིར་སླགོ་
དགསོ་རུྒྱ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཚེས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༣༠	འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ།
སླབོ་ཡོན་དངུལ་འབརོ།	ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཏན་འབེབེས་གནང་རུྒྱ།

ད་ེཡང་རྡ་ས་ཐའེ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་གོ་
སིྒག་འགོ་ས་ག་ཟླ་བའི་དསུ་ཆེན་དང་སབས་
བསནུ་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེདང་།	བམས་བརྩ།ེ	

སྙིང ་ རེ ་ གོ ང ་
སྤ ེལ ་ ག ཏོང ་
སླ ད ་ ཞི ་ བ འི ་
གོམ་བགྲདོ་ཀི་
ལ ས ་ འ གུ ལ ་
འདི་ཉིད་སྤལེ་
བ ་ ཞིག ་ ཡིན ་
འདུག ་ ཅིང ་ །	
གོམ་འགྲདོ་ད་ེ

བཞིན་བདནུ་ཕྲག་གཉསི་ཀི་ནང་རྡ་ས་ཐགེ་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་འགོ་
འཛུགས་ཀིས་མ་ནཱ་ལི་བར་དང་།	ད་ེནས་ལ་
དྭགས་ཀི་རྒྱལ་ས་སླ་ེབར་ཞི་བའི་གམོ་བགྲདོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཞི་བའ་ིགམོ་བགྲདོ་
ཀི་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་སྐབས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ནང་པའི་གནས་བརན་སྡ་ེཔའི་
དགེ་སླངོ་རྣམས་ཀི་གོམ་བགྲདོ་ལེགས་གུྲབ་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་གནང་ཡོད།།

སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
ལྷ ་ོཕོགས་ཀིས་གཙོས་བ ོད་མིའི ་སོ ་ནམ་
ག ཞིས ་ཆགས ་
ཁ ག ་ གི ་ རྒྱ བ ་
ལྗངོས་དང་།	 ཉ་ི
ཧ ོ ང ་ ཨེ ན ་ པི ་
ཨོ ་ སྙིང ་ས ོབས ་
ཚོགས་པའི་ལས་
འཆར་དང་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་གཞིས་ཆགས་གཅིག་
བསྡསུ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་	 ISDP	 གཉསི་
མཐུན་པ ོ་ ཡོད་སྐརོ ་དང་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་གཞིས་ཆགས་གཅིག་བསྡུས་ཡར་
རྒྱས་ལས་གཞིའ་ིདམིགས་ཡུལ་ན།ི	 བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ས་བརན་
སླད་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞིང་
ལས་འདབེས་འཛུགས་ཀི་ཐནོ་འབབ་སྔར་
ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 ལམྕ་སྐ་ུཨི་ག་ྷལ་ྦཨི་ཛུ་མི་
ལགས་ཀིས་གཙོས་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཞུས་པ་དང་ཁངོ་རྣམ་པའི་ལས་
འཆར་ལ་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།

	 གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ལམྕ་སྐ་ུཨི་ག་ྷལ་ྦཨི་ཛུ་མི་  

Egawa Izumi  ལགས་ཀིས་གཙོས་པའ་ི
ཁངོ་གི་ཚོགས་པས་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡརེ་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་།	 ཐངེས་འདརི་ད་ོདབིངས་ཐགོ་
བདོ་མིའི་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཐོག་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
	 སིྤར ་ཁོང ་རྣམས ་ཉི ་ ཧ ོང ་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་
བ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

མཚོ་ལགས་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་ལྡ་ིལི་དནོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོཨརྱ་ལགས་ཀིས་བགྲ་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་།	 ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིཁུལ་ད་ུཉམས་
ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་གནང་མཁན་གི་སླབོ་དཔནོ་ཨེམ་ཀེ་པཎྜིཏ་
ལགས་ཀིས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་དང་དའེི་སྐ་ེལནྡ་སགོ་ཆགས་

རྣམས་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་གནང་།
ད་ེནས་ཉམས་ཞིབ་པ་བསན་པ་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་བདོ་
མཐ་ོསངྒ་དང་།	 བདོ་ནང་གི་ད་
ལྟའི་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་སིྤ་
དང་།	 ལགྷ་པར་མཐ་ོསངྒ་བདོ་
ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་
དསེ་འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་

གནས་སངས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ཙམ་ཐེབས་མིན་སྐརོ་དང་།	
ཉམས་ཞིབ་པ་བླ་ོབཟང་དབངས་མཚོ་ལགས་ཀིས་ཨེ་ཤི་ཡ་གླངི་
ཆེན་གིས་བདོ་ཀི་ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོཁག་ལ་ཇི་ལྟར་རནེ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་
ཏུ་རུྒྱག་བཞིན་པའི་ཆུ་བ་ོད་ེདག་ཐགོ་སིད་བུས་ལག་བསར་བདེ་
ཕགོས་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་གསུང་།
	 ད་ེརསེ་མ་ན་ིཤང་ཀར་ཨ་ཡར་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་སིད་བུས་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་
དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐབོ་དང་མཐུན་པ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཁུལ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ནའང་།
དནོ་དངོས་ཐོག་འཇིགས་སླ་བའི་མཐོ་སྒང་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུང་།

Address:
Secretary (TPS 2017 )
Departmennt of Education CTA
Gangchen Kyishong
P.O. Dharamsala -176215
District- kangra, Himachal Pradesh 

For	Inquiry,	Please	contact
Ngawang Yonten or Tsering Choezom
Email: doe.lobyon@tibet.net
scholarship@tibet.net
Phone: +91 -1892 -222572,222721
Web: www.sherig.org/en/
FB: www.facebook.com/doe.lobyon/
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བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཊི་བ་ིནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༨	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཚུ་ཚོད་	༢	ཙམ་ལ་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་སཾ་བྷ་ོཊ་
དང་།	 བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས།	 མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ།	 རྡ་ས་བདོ་ཁིམ་བཅས་ཀི་ཁབ་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་དང་།	 དུྲང་ཆེ།	 ངསེ་སནོ་པ།	
སླབོ་སིྤ།	དག་ེཆེ།	རེག་ཊར།	སནྨ་པ།	སནྨ་
ཞབས་པ་བཅས་ལ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་་ཊི་
བིིིའི་ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་དང་འབྲལེ་བའི་
ཟབ་སྦངོ་དང་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐོག་མར་འཕྲདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་ཆུ་སྐ་
སྦྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་མཛད་སྒའོི་
སྐུ་མགྲནོ་གི་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སིྤ་འཐུས་
ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས།	 བདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན།	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་དུྲང་ཆེ།	

སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ།	 སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་རྣམ་པ།	 སནྨ་ཞབས་
པ ་ བ ཅ ས ་
ཚང་འཛོམས་
བུ ང ་ བ ར ་
དགའ་བསུའི་
འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས ་པ ་དང ་
ལནྷ།	 ད་ེརིང་
གི་བརདོ་གཞི་
ནད་རིགས་གླ་ོ
ནད་ཞེས་དངེ་
གི ་སིྤ ་ཚོགས་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
ཁབ་བཞིན་ཡོད་པ་ཚབས་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་དང་།
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡིན་
ནའང་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་ནད་རིགས་
འདིའི་ཐགོ་སྔནོ་འགོག་དང་རྩ་མེད་ད་ུབཟ་ོ
ཆེད་འབད་བརྩོན་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་

བཅས་དང་།	ད་ེབཞིན་ལོ་ལརྟ་བཞིན་ཟླ་	༣	
ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཊི་བ་ིཉནི་མོ་ཞསེ་སུང་བརིྩ་

ཞུས་པའ་ིཐགོ་སླབོ་གྲྲྭ་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག	 ད་ེ
མཚུངས་བདོ་པའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུའང་
ནད་རིགས་འདའིི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཡིག་ཆ་སྤལེ་
བ་དང་ག་ོརགོས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།
ད་ེདང་ལོ་ལྟར་བཞིན་རོབ་རིྩས་ཙམ་ཊི་བི་
ནད་གཞི་ལ་ྟརགོ་ཁ་ོནའ་ིཆེད་འབུམ་	 ༢༤༡	

ལྷག་ཙམ་འགྲ་ོགྲནོ་ཕིན་ཡོད་པ་དསེ་འབད་
བརྩནོ་གང་ཡོད་ཅི་ཡོད་བས་དང་བདེ་མུས་

ཡིན ་པ ་ཕོགས ་གཅིག ་
ནས་མཚོན་ཐུབ།	 བདོ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསནེ་ཆེད་དུ་དམིགས་
ནས་ཨ་རི་རོགས་དངུལ་
ཚོགས་པ་USAID	 ནས་
རོགས་དངུལ་ཐབོ་ཐབས་
བདེ་མུས་དང་།	 དའེ་ི
ཐགོ་དམིགས་བསལ་ཞིབ་
འཇུག་གི་སྙན་ཐའོི་ནང་།	
བདོ་མིའི་མི་འབརོ་བརྒྱ་

ཆ་རིྩས་ན་གླ་ོནད་ཡོད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིནང་ནས་མང་ཆེ་བ་སླབོ་
གྲྲྭའ་ིནང་གི་བདོ་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་དང་།
དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་གྲྲྭ་པ་རྣམས།	 སུད་ཚོང་
ད་ུབསྐདོ་མཁན་བདོ་མི་ནང་ནས་ཕནོ་ཆེ་བ་
ཡོད་སྐརོ་སནྙ་ཐ་ོལས་ཐནོ་པ་བཅས་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།

	 དའེི་རསེ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་
གི་སནྨ་པ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་གླ་ོ
ནད་ཊི་བ་ིནད་གཞིའ་ིགནས་སངས་དང་།
ད་ེསྔནོ་འགོག་དང་རྩ་མེད་ད་ུབཟ་ོཐབས་
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བའོི་ཐགོ་ལེ་ཚན་
ལ་ྔའབདེ་ཡོད་པ་ལས།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་
ཡོངས་ལ་གླ་ོནད་ཀི་རྡགོ་ཁསེ་དང་ཚབས་
ཆེའ་ིགནས་སངས།	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་གླ་ོནད་ཚབས་ཆེ་སངས།	 ཊི་བ་ོནད་
གཞིའི་རུྒྱ་རྐེན་དང་སྔནོ་འགོག་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་དང་།	 གླ་ོནད་རྩ་མེད་ལས་
གཞིའི་ང་ོསྤདོ་ཅེས་དནོ་ཚན་ལའྔི་ཐགོ་སྒནོ་
བརྙན་ (slide show ) དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་
ནས་ཟབ་འཁིད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་གནང་
བ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་འཕྲདོ་བསནེ་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་སནྨ་པ་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་སྒནོ་བརྙན་	 ( slide show ) བརུྒྱད་
ཟབ་འཁདི་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་བཙན་བལོ་བུད་
མེད་རྐང་སྤལོ་འགྲན་སྡརུ་ཐངེས་གཉསི་པའ་ི

ཉནི་མཐའ་མའ་ིམཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༧	ཉནི་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིརྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ི
རྩདེ་ཐང་སངེ་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་
གོ་སིྒག་གནང་བའི་བཙན་བལོ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་རྐང་སྤལོ་འགྲན་བསྡུར་ཐངེས་གཉསི་པའི་
ཉནི་མཐའ་མའ་ིམཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཙམ་གི་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་
ཡོངས་རྩེད་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ག ཙོ ་ སོ ག ས ་ ན ས ་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
མ ཆོ ག ་ སྐུ ་ མ གྲོན ་
གི་གཙོ་བརོ་སྡིངས་
ཆའི་སངེ་ཕབེས་བསུ་
ཞུས།	 ཐངེས་འདརི་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཡིན་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་སྐ་ུཚབ་
བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ་ལགས་དང་།	 རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་སོགས་
ཕབེས་འདགུ
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུྲག་ར་ུཁག་དང་།
	 བུད་མེད་སིྤ་ཡོངས་ར་ུཁག་དབར་རྐང་རྩ་ེསྤ་ོལོ་འགྲན་བསྡརུ་བས་རསེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་རྐང་སྤལོ་ར་ུཁག་འདམེས་སུྒག་བུང་བ་རྣམས་དང་།	 བུད་མེད་
རྐང་སྤལོ་འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕག་བཏང་ས་ེཁ་བཏགས་
གཡོགས་པ་དང་འདྲ་པར་མཉམ་ད་ུབརྒྱབ་ཡོད་པ་བཅས།།

ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཀི་དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགྲའོ་ིའསོ་སྦངོ་གསར་
བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་ལས་ཐགོ་པ་རྣམས་དང་གསར་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
དསུ་ཡུན་རིང་ཐུང་འདྲ་མིན་ཐགོ་ལས་བདེ་འསོ་སྦངོ་དང་ཟབ་སྦངོ་ཕུལ་བ་དག་དངསོ་སུ་ས་ིཞུ་སུྒབ་སབྐས་ཕན་ཐགོས་གང་ལེགས་
བུང་དང་བུང་མུས་ཡོད་ཅིང་།	སབྐས་	༡༥	བཀའ་ཤག་གི་དགངོས་གཞི་དང་བསནུ་ཏ་ེཨ་རི་ (USAID) ལས་གཞིའ་ིརོགས་སྐརོ་
འགོ་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་མ་འངོས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་མ་ལག་ནང་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཀི་དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགྲའོ་ིའསོ་སྦངོ་ཐངེས་
གཉསི་པ་ད་ེས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་༣ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཟླ་གྲངས་བཅུའ་ིརིང་
གནང་གཏན་འཁལེ་བས་འསོ་སྦངོ་བ་གྲངས་	 ༣༠	 ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་གསར་བསྡ་ུབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 	 འཛུལ་ཞུགས་བ་
ཚོའ་ིསབས་བད་ེཁ་ོནར་དམིགས་ཏ་ེཟབ་སྦངོ་ད་ེདམུ་བུ་གཉསི་སུ་ཕ་ེས་ེཐགོ་མའ་ིཟླ་གྲངས་	 ༥	 བདོ་ཨིན་སདྐ་ཡིག་ཟབ་སྦངོ་དང་།	
ལགྷ་མ་ཟླ་གྲངས་	༥	ལས་བདེ་དམིགས་སྒརོ་མཁ་ོབའ་ིཁམིས་སིྒག་གཙོ་འགུར་ཐགོ་ཟབ་འཁདི་ཞུ་རུྒྱ་ལགས་ན།	གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐནེ་རྣམས་ཚང་ཞིང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ཟབ་སྦངོ་དམུ་བུ་སོ་སོར་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་ཡིན།
སྔནོ་འགྲའོ་ིའསོ་སྦངོ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	རང་ལོ་	༣༥	ལས་མ་བརྒལ་བ།
༢༽	ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་དང་ཚད་མཉམ་སླབོ་ཐནོ་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༣༽	དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་	༢༠༡༧།༣།༣༡	བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང།	གཉསི་
པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་འབུལ་དགསོ།
༤༽	གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་ (RC) དསུ་འགངས་ཡོད་པའ་ིང་ོབཤུས་དགསོ་ཀང་།
བལ་ཡུལ་དང་འབུྲག་ཁུལ་གི་སྐབས་བཅལོ་བདོ་མི་ཚོར་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོད་ཚེ་སྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་གི་
ང་ོབཤུས་མེད་ན་འཐུས་རུྒྱ།
༥༽	ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ (Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས་བཅས་ཚང་དགསོ།
གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའ་ི
ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རངུ་ནས་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༢༥	ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༥	འགངས་མེད་རང་ཁིམ་ཁ་བང་དང་།	ཁ་པར་ཨང་།	གླགོ་འཕྲནི་	 (Email)	སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེ
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་སོ་སོའ་ིའཚང་སནྙ་དང་མཉམ་ད་ུའབུལ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་
དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་གཏངོ་རུྒྱ།
ཟུར་མཆནཿ	ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ནས་སྔནོ་འགྲའོ་ིཚུད་རུྒྱགས་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༣༠	ཉནི་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པས།	དསུ་
ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་འསོ་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ཚུད་རུྒྱགས་ཆེད་
འབདོ་བརྡ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་ན་ད་ེརིགས་ནས་སབྐས་བསནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
སླབོ་ཁང་ད་ུའབརོ་ཐ་ོའགདོ་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་ནས་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	ལ།།
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སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།					ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།							ཀུན་དགའ་ཆོས་ཉདི།
གསར་འགདོ་པ།							དནོ་གུྲབ་རྣམ་རྒྱལ།
ཞུ་དག་པ།											ཡེ་ཤེས་ཀུནགྲགས།
འགྲམེས་སྤལེ་བ།							སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།

ཕི་དྲལི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།


