དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བཙན་བྱོལ་བའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཆུང་ཆུང་ཞི ག་ལས་མེད་ཀྱང་མང་གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ་ཐོག་རྒྱ་ནག་
སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ང་ཚོ ་ཡར་ཐོན་ཆེ་བ་བྱུང་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
༩

ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་

འཛམ་གླི ང ་ཞི ་ བདེའི ་ དེད ་དཔོན ་སྤྱི ་ ནོར ་

Mathur Memorial Lecture

ི ་འདི་ ནས་ཤེས་ཀྱི་འདུག ཅེས་དང་།
མཆོག་གི ་ སྤབོ ས་ཧ་ཅང་སྐྱེས་བྱུང་། འཛམ་གླང

རྗེས་དྲན་མཛད་སྒརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

མུ་མཐུ ད་དེ་གསུང་དོན།

ནི་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ནང་འཚོ ་བཞི ན་པའི་མི ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ངོས་

མཛད་སྒ འ
ོ ི ་ ཐོ ག ་མར་རྩོམ་སྒྲི ག ་མཐུ ན་ འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ་ རང་མང་གཙོ འི ་ རི ང ་ལུ ག ས་ལ་ཡི ད་རང་

བདག་པ་ཞི ག་རེད།    རྒྱལ་ཁབ་སུ་འདྲ་ བསྔག ས་བར ྗོད ་ཞུ ་ མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་སྟབས་
ཞི ག་ཡི ན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནང་གནས་ ལམ་ལུགས་དེ་ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་ཡོ ང་
པའི་ མི ་ སེ ར ་ཚོ ར ་བདག་ཡོ ད ་ཡོ ད ་པ་ལས་ རྒྱུར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད།   དེར་

ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་པོ།   བཙུན་ བརྟེན ་བོད ་མི ་བཙན་བྱོལ ་བ་རྣམས་ཀྱི ས ་

མོ།  བླ་ཆེན།  དབང་ཆ་གཅིག་བསྡས
ུ ་པ་ བཙན་བྱོལ ་བའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཆུ ང ་ཞི ག ་

ཚོ ར་བདག་མེད།   མི ་མང་ལ་བདག་པའི་ ལས་མེ ད་ཀྱང་མང་གཙོ འི་འཕེལ་རི མ་ཐོག་

རྒྱལ་ཁབ་དེ་ མི ་ མང་གི ས ་འཛི ན་སྐྱོང ་བྱེད ་ ནས་བརྗོད ་ན་ང་ཚོ འི ་ ཁྱི མ ་མཚེ ས ་རྒྱ་ནག་

ཐུ བ་པའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོ ས་དེ་ནི་མང་ སྟོབ ས་ཆེ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ང་ཚོ ་ ཡར་ཐོན ་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གི ས་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་མཐུ ན་
ཚོ གས་

Editors’ Guild of India

ནས་

གཙོའ་ི ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་ཡོ ང་ཐུ བ།

ཆེ་བ་བྱུང་ཡོ ད།   དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་ནང་

ཚོ གས་ཀྱི་དངུལ་གཉེར་སྐུ་ཞབས་ཀལ་ཡཱན་ ངོས་རང་ཆུ ང་དུས་བོད་དུ་ཡོ ད་སྐབས་བོད་ དུའ ང་མཐར་ང་ཚོ ་ ལྟར ་མང་གཙོ འི ་ ལམ་

ཤངྐར་

Kalyani Shankar

ི ་པ་དེར་ཞན་ཆ་མང་ ལུགས་ལག་བསྟར་བྱ་ཐུ བ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི་རེ་བ་
ལགས་ཀྱིས་ གཞུང་གི ་ལམ་སྲོལ་རྙང

དེ་སྔའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་དམ་པ་སྐ་ུ ཞབས་
པཎྜི་ཏ་ནེ་ར་ུ

Pandit Jawaharlal Nehru

མཆོག་གི ་བཞུག་ཏིན་མུར་ྟི

Teen Murti

རུང ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འཇམ་པོའི་ སྟོབ ས་

ཡོ ད།   དེ་ནི་འགྲོ་སྟངས་ཤི ག་རེད། འོན་

སྲིད་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཨི ་ཡན་ཁམཱ་

མཛད་སྒ་ོ ངོ་སྤྲོད་ཞུས།    དེ་རྗེས་༸གོང་

སྦུག་ནས་བོད་ཀྱི་མེ་ལོང་། ཞེས་པའི་གསར་ དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་
ཤོ ག ་གཅི ག ་མཚམས་རེ ་ བོད ་ནང་འབྱོར ་ གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡི ན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ཞི ་

རི ང་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ངོས་རང་

ཀྱང་མེད།   ངོས་ལ་མཚོ ན་ན་གནས་ཚུལ་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

ཅེང་གབ་པ་ Raj Chengappa ལགས་ཀྱིས་
ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   དེ་

ཞེས་པ་དེར་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་
དྲིན་བསྐྱངས་ནས་རཱཇནྡྲེ ་མཱ་ཐུ ར་ Rajendra

སྐད་ཆ་ཤོ ད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་དགའ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༧

ལམ་གཉིས ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་བོད ་ནང་དབང་

Bhavan

བ་མ་གཏོགས་བོད་ནང་གསར་ཤོ ག་གཅི ག་ བདེ་བརྟན་ལྷངི ་ཆེ་བ་ཡོ ད།   ཅེས་སོགས་ཀྱི་
ི ་ཕོ་བྲང་ནང་གི ་གད་པ་ཚོ ་
མང་ཆེ་བ་ནོར་གླང

དེ་རི ང་གི ་བོད་འདི་སང་ཉིན་ཁྱེད་ཚོ ་ཆགས་ཉེན་ཡོ ད།

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐ ང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ཨོ ་སི ་

སྒྱུར་བྱེད་ཐབས་བྱས་པའི་བརྒྱུ ད་རི མ་སྐར
ོ ་

ཚུལ་སོགས་བཤད་ཡོ ད། རྒྱ་མི ས་བོད་ནང་
འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ལ་སྙད་ནས་གཞུང་

ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀེན་བྷ་ེ ར་ནང་དུ་རྒྱལ་

ཡོ ངས་གསར་འགོད་མཐུ ན་ཚོ གས་སུ་
tional Press Club of Australia

ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ།

གཞུང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བཙན་དབང་

བཏང་བ་དང་།

བོད་དང་

དག་ནི་ཨོ ་གླིང་ཡུལ་འདིས་ཧ་ཅང་གཙི གས་

རྒྱས་བཞི ན ་པའི ་ རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ མང་གཙོ ་
ཞེས་པའི་བརྗོད་

གཞི འི ་ ཐོག ་བོད ་དོན ་གསུ ང ་བཤད་གནང་

འདུག སྐབས་དེར་ཡུལ་དེའ་ི གསར་འགོད་

ཁ་ལ་མི ་ཉན་མཁན་ཚོ ར་

སྡིག ས་ར་བཏང་བ་སོ ག ས་ཀྱི ་ བ ྱེད ་བབ་དེ་

སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་

ཇི་ལྟར་གནས་ཐུ བ་བམ།

ཤུ གས་ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་སྤྲད་ཐུ བ་ན་བསམ་པ་

ཀྱང་ཤུ གས་རྐྱེ ན ་སྤྲོ ད ་སྟངས་དེ་ རྒྱ་ནག་

Na-

གསུང་དོན།   རྒྱ་ནག་ཆ་རྒྱུས་ཡོ ང་བར་

བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་དགོས།   བོད་

ལམ་དང་ཟམ་པ། གནམ་ཐང་སོགས་བཟོས་

ཆེ ར ་འཛི ན་བཞི ན ་པའི ་ མང་གཙོ འི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་
ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་ཡོ ངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་

པ་མ་ཟད།   རང་གི ་མངོན་འདོད་རྣམས་

ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   ཉེན་ཁ་ཞི ག་ཀྱང་

སླད ་བོད ་མི ་ཚོ ས ་དད་བཀུ ར ་ཞུ ་ ས་བླ་ ཆེ ན ་

ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ ་

པ་དང་རྩོམ་སྒྲི ག ་པ་གྲགས་ཅན་གཙོ ་ གྲས་

ཀྱི ་ གནད་དོན ་སྐར
ོ ་མ་ཤེ ས ་པར་ཁྱེད ་ཚོ ས ་

བོད་མི འི་ཐོག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་

རྒྱལ་ཡོ ངས་སུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་

ནམ་ཡང་ཤེས་ཐབས་བྲལ། བོད་ནང་རྒྱ་མི ་

ཁག་དང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཁྲོད ་ཤུ ག ས་རྐྱེན ་ཡོ ད ་

༡༩༥༠

ནང་མི ་ཁག་གཅི ག་དང་ལག་སྦྲེལ་བྱས་ནས་

རི ང་གི ་བོད་དེ་སང་ཉིན་ཁྱེད་ཚོ ་ཆགས་ཉེན་

ལགས་ཀྱི ས ་ལས་རི མ་གཙོ ་ སྐྱོ ང ་གནང་

ཚོ འི་ལས་འགན་ཡི ན་ཚུལ་བཤད་པ་མ་ཟད།   བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་ལམ་ལྷངོ ས་བྱུང་མེད། ཅེས་

སར་གླངེ ་སླངོ ་བདྱེ ་བཞི ན་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་

གི ས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཞི ་དྲག་གི ་ཐབས་

བོད་དུ་སྡདོ ་རོགས་ཟེར་ཡང་བསྡད་རྒྱུ ་མི ན་

རྣམས་ཕེབས་འདུག་པ་མ་ཟད།   ལྷག་པར་

འབྲེལ ་བའི་ དཔྱད་གླ ངེ ་སྐབ ས་རྣོ་ངར་ལྡན ་

པའི་ ཐོག ་ནས་གསུ ང ་བཤད་གནང་མཁན་
གྲགས་ཅན་སྐ་ུ ཞབས་

Chris

Uhlmann

འདུག དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

རྒྱ་ནག་སྐར
ོ ་དང་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བྱུས་སྐར
ོ ་

ཡོ ང ་སྐབ ས་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་རོ ག ས་རམ་

པའི་སྐུ་དྲག་སོགས་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རི མ་གྱི་

འབྲོག་གི ་འཚོ ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ ་ཁོ་པ་

བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ་ བསམ་བླ་ོ བཀུ ག ་ཐབས་

བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཟིན་རྗེས་རྒྱ་མི ་ཚོ ་

དང་།

བ ྱེད ་མཁན་ཡི ན་ཚུ ལ ་དང་བོད ་མི འི ་ ཞི ང ་

སྲི ད ་གཞུ ང ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་ཡི ན་

༸སྐ་ུ ངལ་གསོ་གནང་མཛད་ཆེད་ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་
མཛད་འཆར་ཕྱིར་བསྡ་ུ མཛད་པ།
༄༅། །སྤྱིར་མཛད་རི མ་སྔནོ ་སོང་ལྟར་ན་༸སྤྱི་
ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

བྷཌོ སྭ་ནའི་རྒྱལ་ས་གྷ་བྷ་ོ རོན་ནང་ Gaborone
ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་སེམས་དང་
སག
ྲོ ་གི ་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་སུ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་
གནོན ་ཤུ ག ས་ཡོ ད ་མེ ད ་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་ཇི ་ ལྟར ་
གདན་ཞུ འི ་ གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་ཡུ ལ ་
དེའི་སྲིད་གཞུ ང་ནས་ཀྱང་ཆི བས་སྒྱུར་ལ་དགག་
བྱ་གང་ཡང་མེ ད་པའི་ཁར་༸གོང་ས་མཆོ ག་ཡུ ལ་
དེར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་ཚེ ་དགའ་བསུ ་ཡོ ད་སྐར
ོ ་
གྱི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་སནྟོ ་གནང་བ་དེ་ལྟར་ཡང་།
འདས་པའི ་ བདུན ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་༸གོ ང ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ལ་དྭགས་
བཅས་སུ ་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་གཅིག་
མཇུག་གཉིས་མཐུ ད་བསྐྱངས་གནང་མཛད་རྐྱེན་
ཐུ ན་མོ ང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་༸སྐུ་ཐང་ཧ་ཅང་
ཆད་གནང་མཛད་ཚུ ལ་བསྟན་པར་བརྟེན།རེ་ཞི ག་
ི ་ཆེ ན་ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ནང་གི ་མཛད་འཆར་ཕྱིར་
གླང

ཚོ གས་བཅར་བ་མི ་གྲངས་ ༣༥༠ ཕེབས་ པོ་ཡོ ད་པ་མཐོང་བྱུང་།   དབང་ཆ་ཤུ གས་ བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།  རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན་

ི ་ནང་མི ་འབོར་མང་ཤོས་ཡོ ད་པའི་
པ་རྣམས་ལ་ཕེབ ས་བསུ འི ་ གསུ ང ་བཤད་ ཆེ ་ བ་མི ་རེ ་ ཟུ ང ་གི ་ ལག་ཏུ ་ཡོ ད ་པ་དེ་ འདྲ་ འཛམ་གླང
ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་སྟེ།   གནང་བས ྟུན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ ་ ཞབས་རཱ ཇ་ རེད།   གསར་འགྱུར་ལ་མཚོ ན་ན་ཀ་བླནོ ་ མང་གཙོ འི ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག ་ཆགས་ཡོ ད །   
ཇི ་ལྟར་གདན་ཞུ འི་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ་དོན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་
སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་  ༨ ཚེ ས་ ༡  བར་
ལ་དྭགས་སུ ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་བསྐྱངས་
རྗེས ་ལ་དྭ ག ས་རྒྱལ་ས་སླ ་ེ ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ར་
ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ནས་ལྡ་ི ལི ་དང་
དེ་རྗེས་གྲོང་ཁྱེར་མུ མ་བྷའེ ི་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ ་
བསྐྱངས་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་བཞུགས་
སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་གནང་མཛད།
དེ་ ཡང་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གྷ ་ གལ་གནམ་
ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས་དཔལ་
ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་དང་བོད ་མི ་
མང་སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆོ ག ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་ཁག་
ནས་ཕེབས་བསུ འ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག །

ཆགས་ཡོ ད།   དེར་བརྟེན་ང་རང་བོད་མི ་
འགོ་སྟོད་དུ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་

བ་རྣམས་བཤད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོ ད།

དེ་

ི ་ས་ཕྱོགས་གང་
ཡོ ད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླང
གི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ལ་སེ མ ས་འཚབ་ཇེ་ ཆེ ར ་འགྲོ་

བཞི ན་འདུག  ཅེས་སོགས་གསུངས།།

བསྡ་ུ མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བྷཌོ ་སྭ་ནའི་ Botswana

མཆོག་དང་སེམས་དང་སྲོག་གི ་
Institute

Ian Khama
Mind & Life

འགན་འཛི ན་ལྕམ་སྐ་ུ སུ ་སན་བྷའར
ོ ་ཝུ་

རྣམ་གཉིས་ལ་དགོངས་
སེལ་ཞུས་གནང་མཛད་འདུག །

Dr. Susan Bauer-Wu

བོད་ནང་ས་ཡོ མ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པར་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་སེམས་འཚབ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཟི་
ཚ་སྡ་ེ དགུའ་ི རངྗོ ་ཁུལ་དུ་ས་ཡོ མ་བརྒྱབ་པར་བརནྟེ ་
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་
མཆོ ག་ནས་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་མི ་མང་རྣམས་ལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་སྦྲགས།    དཀའ་
སྡུག་མང
ྱོ ་བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་སེ མས་གསོ ་གནང་
དོན། རྔ་པ་གཟི་ཚ་སྡ་ེ དགུའ་ི རྗོང་ཁུལ་དུ་ས་ཡོ མ་
གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པར་ང་རང་བླ་ོ ཕམ་ཧ་ཅང་བྱུང་།
གོད་ཆག་འོག་འདས་གངྲོ ས་སུ ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་
མྱ་ངན་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་རྗེས ་ཤུ ལ ་ནང་མི ་ སྤུན ་མཆེ ད ་
རྣམས་ལ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ དང་སེ མ ས་
གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ད་ཆ་རྫ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་
གཞི ་འག་ྲོ མུ ས་ཡི ན་ཡང་གོད་ཆག་དེ་རི གས་དེང་
སྐབས་བོད་མཐོ་སྒང་སངྟེ ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བཞི ན་
ཡོ ད་སྟབས་རྒྱུ ་རྐནྱེ ་ངོ་མ་གང་ཡི ན་ཐོག་ངེས་པར་
དུ་རྩད་ཞི བ་གནང་དགོས།   ཞེས་འཁོད་འདུག །
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་  ༡༦

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི ་༸སྐ་ུ ཚེ འ་ི ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རི ས་
འགྲེམས་སྟོན་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞི བ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༧

དང་ ༨ བཅས་ཉིན་གཉིས་རི ང་བོད་མི འ་ི

སར་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ནས་ གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་༸གོང་ས་མཆོ ག་དབུ་ གྱི ་ མཁས་པའི་ དབར་བགྲོ་ གླ ངེ ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ སུ་གཉིས་དེ་སྔ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཤེ ས་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་གོ་སྒྲི ག་ཞུ ས་པ་ཞི ག་ རགྟོ ས་ཐུ བ་སྟབས་ཁོང་རང་དགའ་ཚོ ར་དང་
གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ ངོ་མཚར་སྐྱེད་དགོས་པ་བྱུང་ཚུལ་གསུངས།

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་

ཡི ན་འདུག

མགྲོན་ཁང་དུ། ༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༣

དོན་ཁང་གཉིས་བཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ཡི ན་འདུག མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༥༤ ལོར་སྐ་ུ འཁྲུངས་

ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ་དང་མོ ་སི ་ཀོ་སྐུ་ཚབ་ དེ་ ཡང་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡོ་ རྗེ ་

པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ར་ཏཱ ཇ་གསོ ལ ་

བག་ྲོ གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་བཅར་མཁན་ར་ུ སུའ་ི ཤི ང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༨ ལོར་སྐ་ུ གཤེགས་འདུག

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་

ཚན་རི ག་པས་གཙོ ས ་མང་ཚོ ག ས་བཅས་ ཁོང ་ནི་ ཨུ ་ རུ་ སུ འི་ ནང་པའི་ དགེ་ འདུན ་པ་

ར་ྡོ ར་ྗེ མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་དང་འབྲེལ་

ཀྱི ་ འག མ
ྲེ ས་ས ནྟོ ་ལ་དོ་ སྣང་ཧ་ཅང་གནང་ ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་།

བའི་པར་རི ས་འགམ
ྲེ ས་སྟོན་མཚན་ཞབས་

ངག་དབང་རྡོ་རྗེའ་ི རྗེས་དྲན། ཞེས་པ་དེར་

བ་མ་ཟད།

ཞུ་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་

ཁོང་༸གོང་ས་༸སྐ་ུ

ཐོག་ནས་བོད་དང་ཨ་རུ་སུ་གཉིས་འབྲེལ་བ་ ཕྲེང་ ༡༣ ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་མཚན་ཞབས་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོ ག་ལ་ཇི ་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་འདེབས་

ར་ུ སུ་མི ་སྣ་ཞི ག་གི ས་ལོ་རྒྱུས་ ཁོངས་སུ་གཏོགས།

དགེ་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་

ཐུ གས་ཞི བ་མཛད།

དམ་ཟབ་ཡོ ད་པ་དེ་སྔ་རྒྱུ ས་མངའ་རྩ་བ་ནས་ བདུན་ནས་གཅིག་ཡི ན་འདུག་ཅིང་། ཡོ ངས་

སྤྱིར་ཉིན་གཉིས་རི ང་ བཞུ ག ས་ཐོག ་རུ ་ སུ འི ་ ཚན་རི ག ་པ་གྲགས་ མེ ད་ཐེངས་འདིར་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་ གྲགས་སུ་མཚན་ཉིད་མཁན་པོ་ཞེས་ཞུ་སྲོལ་

ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ཉིན་འགྲེམས་སྟོན་ཡོ ད་

གི ་འགྲེམས་སྟོན་དེ་བཞི ན་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་ཏཱཇ་ ཅན་ཁག་ཅི ག ་དང་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཚེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་ནས་བོད་དང་ཨུ ་རུ་ ཡོ ད་འདུག །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣༠

མཆོ ག་དང་སྤྱི་འཐུ ས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་

རི ང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་གི ་འཐུ ས་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་གི ་འཐུས་མི ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་
ལས་རི མ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་པ།

ཚོ ག ས་གཞོན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་

ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ བར་ཉིན་བཅུའ་ི

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་བཅས་

མངའ་སྡ་ེ ཁག་ ༡༦ གི ་གྲོས་ཚོ གས་གོང་

འོག་གི ་འཐུ ས་མི ་ཁྱོན་ ༣༨ མཇལ་འཕྲད་ རྒྱ་གར་ག ྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ ཚོ གས་འདུའི ་ ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་
གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་མཚུངས་རྒྱ་གར་ ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༣༠ ཡོ ད།

ཆབ་སྲིད་བསམ་བླའོ ་ི སླབོ ་སྟོན་པ་

Tank

Think

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་སྐ་ུ

ནས་ ༨།༠༠ བར་ Constitution Club of གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

India ནང་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་འདུག

ཚོ གས་ ཚོ གས་པའི་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་སྐུ་ཞབས་ཤན་

ཞབས་སླ བོ ་དཔོན ་ཝི ་ ཇེ་ ཀུ ་ མར་མ་ནོ་ ཏ་ འདུའི་ནང་རྒྱ་གར་སྲིད་དོན་ཚོ གས་པ་ཁག་ ཏ་ཀུ་མར་
ར་

Prof. Vijay Kumar Manotra, for-

mer MP)

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུ ང་ནས་
རྒྱ་གར་ཆར་དུས་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་བཞི ན་

པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་གང་ཅི འི་འབྲེལ་ལམ་

མི ་ རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ་ ལས་རི མ ་

Shri Shanta Kumar

ལགས་

༨ ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་གི ་འཐུ ས་མི ་ ༡༥ ཀྱི ས ་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་གསུ ང་

མཆོག་དང་། ཨི ན་དར་གྷན་དི་ ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་དཔལ་ དོན། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འ་ི བོད་

རྒྱལ་ཡོ ངས་སྒྱུ་རྩལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་དབུ་ ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་དང་།

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་བོད་

ཚོ གས་འདུའ་ི གཙོ་སྐྱོང་རྒྱ་གར་

ི ་ནང་
སྤྱི་འཐུ ས་ དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དེ་འཛམ་གླང

འཛི ན་ President of Indira Gandhi Na- བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་
tional Centre for Arts

ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་གནང་ཡོ ད་འདུག སྤྱི་ ཏུ ར་ རཡ་

སྐ་ུ ཞབས་རམ་བྷ་ སྣེ་འཁྲིད་པའི་སྤྱི ་འཐུ ས་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུ ང་ ཚོ ག ས་པ་རྙི ང ་ཤོ ས ་ཤི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད་

(Shri. Ram Bahadur Rai)

ུ ་པ་ཅན་ཞི ག་
དང་། ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་དྲུང་ ཚོ གས་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི ་ནས

འཐུ ས ་སྐུ་ ཚབ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ནས་ད་བར་རྒྱ་ མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ ཆེ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཨརྱ་ལགས། འཕགས་ རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་འདུག །
གར་སྲིད་དོན་ཚོ གས་པ་ཁག་ ༡༥ དང་། ཡོ ད་འདུག

ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་སི མ་ལར་གཞུང་
འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ སླར ་ཡང་ཐུ ག ས་བརྩེ་ཆེ ན ་པོས ་སྨན ་པའི ་

༣ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༨ ཐོག་དཔལ་ སླབོ ་སྦྱོང་ཆེ ད་ཟུར་བཅད་ས་མི ག་འཕར་མ་

ལྡན ་ཤེ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་སི མ ་ལ་

བོད་འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་ཁང་དང་།

རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོར་བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི ས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་གྲྭ་བཙུན་ཇི་ཡོ ད་བཅས་ཀྱི་

ཐོ་ གཞུ ང ་གང་མྱུ ར ་འབུ ལ ་དགོས ་པ་དང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
༡༥

ཊ་ཝི ་ མཽ ར ་དུ་ ཕེབ ས་འབྱོར ་སྐབ ས་སི མ ་ལ་

ཚོ གས་

ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་གཙོ་བོར་

ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ

བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་

མཁའ་དབྱི ངས་སུ་བསྒྲེངས་བ་དང་ཆབས་

འགོ་འཛི ན་དང་། ས་འཐུ ས། རང་བདེན་

གྱུར་བའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཙམ་མ་ཟད།
འཛམ་གླིང ་ཡུ ལ ་གྲུ ་ འདྲ་མི ན་ནང་གནས་

གཞོན་ན་ུ དང་བེུད་ཀྱི་འཐུ ས་མི ། ཐུ བ་བསྟན་

དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་

གི ས་གསུང་དོན།

ི ་གི ་འཐུ ས་མི །
རྒྱལ་གླང

ཀྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་ས་ྟེ

ལོ་ ༧༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་

དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་གི ་ས་གནས་

སྡདོ ་བ དྱེ ་བཞི ན ་པའི་ རྒྱ་གར་ཡུལ ་མི ་ ཚོ ས །

འཐུ ས་མི ། གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ས་གནས་

རྒྱ་གར་ཨི ན་ཇི འི་ བཙན་རྒྱལ་ལམ་ལུ ག ས་

ར་ྡོ ར་ྗེ བྲག་ཨེ ་ཝཾ ་ལྕགོ ་སྒར་ཆོ ས་འཁོར་རྣམ་

སན་ཇོ་ལི ་ཇོ་ནང་

མ་དགོན་གྱི་འཐུ ས་མི ། སི མ་ལ་གཏན་སླབོ ་ གཉིས་གནང་བར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

ཀྱི ་ རེ ག ་ཊར་བཅས་ནས་ཕེབ ས་བསུ འི ་ སྣེ་ སྤྱི་དང་། ལྷག་དོན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ལེན་ཞུས་འདུག

ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་སྙིང ་ཐག་པ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ཉིན་མཛད་རི མ་ལྟར་ ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་ ཞུ ་ བ་དང་ས ང
ྟོ ་མི ན་

སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་ཧིམཱཅལ་མངའ་ སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྐུ་ཐང་འབྲིང་བ་གཅི ག་དང་

ཧི མཱ ཅ ལ་མངའ་ཁོ ང ས་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ ད་བར་མི ་ལོ་ ༧༡ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་
ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམས་གང་ བརྩི་ཞུ་བཞི ན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན། ཕྱི་

མྱུར་སི མ་ལར་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་འཚོ ག་ཐུ བ་ ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་
ན་འཕྲལ་དུ་ལག་ལེན་འཁེལ་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་རྡ་སར་རྟེན་གཞི ་བྱས་
པར་ཕན་ཚུ ན་བསམ་ཚུ ལ་བརྗེ་རེས་དང་མ་ པའི་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་

ཝི ་སི ་ཕརྐ་ V.C Pharka མཆོག་དང་མཇལ་ ཅན་ཞི ག ་ཕུ ལ ་ཏེ་ བཀའ་མོ ལ ་གནང་ཞོ ར ་

འོང ས་མི ་མང་གི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་ཕྱོག ས་ མདུན་ཐང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་
ཐད་ཁ་གསལ་ཆགས་རྒྱུ་ཞེས་གསུངས་ཡོ ད་ དང་ཕྱག་རོགས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། སྲི་ཞུ་

རྣམས་ལ་དམི གས་པའི་སྨན་པའི་སླབོ ་སྦྱོང་ ཧི མཱ ཅ ལ་མངའ་སྡ འེ ི ་ ཁོ ང ས་སུ ་ ཡོ ད ་པའི ་

འཛོ མས་ཐོག་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་

སྡའེ ི་ དབུ ས ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ་ ཨ་ཤི ་ མཇལ་དར་བཀྲ་ཤི ས ་རྟགས་བརྒྱད་
འཕྲད་ཀྱི ས ་དེ་ སྔ ་ བཙན་བྱོ ལ ་བོད ་ཕྲུ ག་ དུ། སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ས་གསུང་དོན།

ཆེ ད ་ཟུ ར ་བཅད་ས་མི ག་གཉིས ་ཡོ ད ་ཐོག ་ གཏན་སླབོ ་ཁག་ནང་བོད་ཕྲུག་ཇི་ཡོ ད་དང་།

འདུག །

བ་དྲུང་འཕར་ཡན་གྱི་ལས་བྱེད་བཅས་ཚང་

དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༧༡ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་

ཅི ག་ཚང་མས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་
གྱེར། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

དེ་རི ང་རྒྱ་གར་ཨི ན་

ཇི འི་དབང་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་ས་ྟེ མི ་

ཅན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས།

བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་

གཉིས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྐབས་འདིར།

ངས་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་

ི ་ནང་
རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གླང

ཡར་རྒྱས་ཕུ ན ་སུ མ ་ཚོ ག ས་ཤོ ས ་ཀྱི ་ རྒྱལ་

ཁབ་གཅིག་ཆགས་ཐུ བ་པ་དང་།   ཡུལ་མི ་
རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ ་བར་རོལ་ཐུ བ་པའི་

བཀྲ་ཤི ས་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
འཁོད།།

ཅེས་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༦ 3

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༩ ཀྱི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྟོག ་ཞི བ ་ཚོ ག ས་
ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ པའི ་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ འཐུ ས ་མི ་རྣམས་དང་

ཡི ག ཁོར་ཡུག་སོགས་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུད་ མདོར་ན་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་ གྱི་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་དབུ་མའི་ལམ་

གསུ མ་ནས་བརྩི ་མེ ད ་ར ྡོག ་རོ ལ ་གཏོང ་ གདོང་ལེན་བྱེད་བཞི ན་པ་དང་། དེ་བཞི ན་དེང་ གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་གཞི ར ་བཟུ ང་བོད ་རི ག ས་

བཞི ན་ཡོ ད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན། ད་ཆ་བོད་ སྐབ ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་འཛམ་གླིང ་ནང་ ཡོ ང ས་ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་

མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ བོད ་དུ་ བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་སླབོ ་གཉེར་བྱ་ཡུལ་ སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཐོབ་ཆེ ད་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་

ལག་བསྟར་བྱེད ་བཞི ན ་པའི་ དམ་བསྒྲགས་ བསྟི་ གནས་ཁང་ཆེ ་ ཤོ ས ་སུ ་ གྲགས་པ་གསེ ར ་ བ་གྲོས་མོ ལ་གྱི ་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི ་གནད་
ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ་ རྟ་བླ་ རུ ང ་སྒར ་དང་ཡ་ཆེ ན ་སྒར ་གྱི ་ གྲ་ཤག་ དོན་གསལ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་།
ལམ་ནས་ཞི ་ རྒོལ ་རྔམ་སྟོན ་བྱེད ་བཞི ན ་པ་ གཏོར་བཤི ག་བཏང་བ་བཅས་ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ད་བར་དོན་ཕན་ལྡན་

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་མི ་ ཟེར ་བ་བཙན་གྱི ས ་སྤ ལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐ ར
ོ ། པའི ་ ག ྲོས ་མོ ལ ་ཡོ ང ་ཐབས་སླ ད ་འབད་

༡༥༠ མ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་བོད ་མི ་འབྲོག ་པ་རྣམས་ཀྱི ་ བརྩོན་མི ་ བྱེད ་པའི་ གནས་སྟངས་རྣམས་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཨོ ་སི ་ མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི ་

གི ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ།   རང་སྲེག་ལས་ གནས་སྟངས་སྐརོ ་དང་།

ལྷག ་པར་གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ གི ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་

བར་གསུམ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   ཤེས་ཡོ ན་ དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ དུས་

ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་སྤྱི་དང་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་དང་།   གྲོས་ཚོ གས་ མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་

དེ་བཞི ན་སྤྱི་ནོར་ ཞུ ས ་ར ྗེས ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམས་

འགུ ལ་སྤལ
ེ ་མཁན་ཁྲོད་བོད་མི ་རྒན་གཞོན་ ༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་

ནས་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་གདུང ་སེ མ ས་

ཡོ ད་མེད་དང་།   ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་སོགས་ སྐབས་ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་

ཡོ ད་པ་བཅས།།

མཉམ་སྐའྱེ ི་རྣམ་པ་གསལ་འདོན་གནང་

ཚན་རྩིས་དང། ཨི ན་ཇི། ཁོར་ཡུག སྤྱི་ཚོ གས་རི ག་གནས་སོགས་ཀྱི་བརྙན་དེབ་ལས་གཞི ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་

ཅོ ན ་ཏ་ར་དང་རྡ་ཤོ ད ་བོད ་ཁྱི མ ་བཅས་

གི ་ གོ ་ རྟོག ས་སྤལ
ེ ་དགོ ས ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

རྣམ་པ་ཚོ ་ འདིར ་ས་ཐག་རི ང ་པོ་ ནས་ཕེབ ས་

པ་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའ་ི སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་

༢༠༡༧

ནས་ཚོ གས་བཅར་བ་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༢༠

གྲངས་གཉིས་རི ང་ཚན་རྩིས་དང། ཨི ན་ཇི།

རབས་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཚན་པའི ་ འགན་འཛི ན་

དེ་ ནས་དེང ་རབས་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཚན་པའི ་

གསུ ང་བཤད་གནང་རྗེས ་ཚོ གས་བཅར་

དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་ངང་གལ
ྲོ ་

ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ དང་ ༩ བཅས་ཉིན་

བཅས་ཚང་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་དེང ་

ཁོར་ཡུག སྤྱི་ཚོ གས་རི ག་གནས་སོགས་ཀྱི་

བསྟན་འཛི ན་ར ྡོ་ ར ྗེ ་ ལགས་ཀྱི ས ་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་

སྦྱོང་ཞི ག་དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།

བ་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ི ངོ་སྤྲོད་གནང་།

བརྙ ན་དེབ་ལས་གཞི ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་
དེ་ ཡང་གོང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོ་

ཆུ་ཚོ ད་

༩

ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་

རྗེས་སྐ་ུ ཞབས་ཕེན་སི ་སི ་དྷ་ོ ནི་
Downey

དེ་

པ་རེད།

དེར་བརྟེན་ཟབ་སྦྱོང་གི ་དུས་ཚོ ད་

ཡོ ད།

Francis

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་

རྣམས་ལ་ཚན་རི ག་ནི་གལ་གནད་སྤྱི ་དང་།

རྗེས ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་

འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་བར་དོ་སྣང་གནང་དགོས་

ཕེན་སི ་སི ་དྷ་ོ ནི་

ནས་མི ་རབས་གསར་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་

འཛོ མ ས་རྒྱུ ་བྱུ ང ་བར་དགའ་ཚོ ར ་ཆེ ན ་པོ་

འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནས་གང་སྦྱངས་པ་དང་ཤེ ས་

དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་དང་། སྐ་ུ ཞབས་
Francis Downey

མཆོག

ལྕམ་ལ་དྷ་

Lata

ལགས།

སྃ བ་ྷ ོ ཊའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་དང་།

མཆོག དེང་རབས་ཤེས་

ཡོ ན་ཚན་པའི་འགན་ཛི ན་བསྟན་འཛི ན་རྡོ་རྗེ་

ལྷག ་པར་སླབོ ་གྲྭ ་ སོ ་ སོ འི ་ དགེ ་ རྒན་རྣམས་

ལ་དེང ་དུས ་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་སྤྲོད ་དགོ ས ་རྒྱུ ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྐརོ །

སླ བོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་ལ་གཞི ་རྩའི ་ ཚན་རི ག་

དོན། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་དགེ་རྒན་དང་ལྷན་དུ་

བྱུང་། ཐེངས་འདིའ་ི ཟབ་སྦྱོང་ནང་མང་
ཆེ་བ་གཞོན་སྐྱེས་ཤ་སྟག་རེད་འདུག ཟབ་
སྦྱོང་འདི་གལ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ལ་བརྩིས་ནས་

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ལྡ་ི ལི ར་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ གཞུང་ཁྲལ་བསྡ་ུ ལས་ཁང་གི ་
༧

དེ་བཞི ན་

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

Director General

Additional

སྐ་ུ ཞབས་སན་ཇེ་གྷ་ེ

ལྷན་ཚོ གས་

GST Council

ཀྱི་ཟུང་དྲུང་སྐ་ུ

ཞབས་ Shishank Priya མཆོག་དང་། ཟུང་
དྲུང་སྐ་ུ ཞབས་

Dinesh Rastogi

མཆོག་

གི ་ཕྱག་རོགས་ལས་བྱེད་ལྷན་དུ་དངོས་ཟོག་

དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་སྐརོ ་བཀའ་བསྡར
ུ ་དང་
ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུས་རྗེས་ཉིན་རྒྱབ་

ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི ་

དང་འབྲེལ ་བའི ་ རི ང་མི ན་འཚོ ག ས་རྒྱུ འི ་

ཚོ གས་ཆེན་ ༣ དང་འབྲེལ་བའི་འབྲེལ་
ཡོ ད་མི ་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་་ཡོ ད་འདུག

འབྱོ ར ་བཀའ་བླ ནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེ ས ་མཆོ ག ་ ལོཏ་ Captain Sanjay Gehlot མཆོག་དང་

རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་དཔལ་འབ ྱོར ་ལས་ མཇལ་འཕྲད་གནང་། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣་

ཁུ ངས་ཀྱི ་ དངོ ས ་ཟོག ་དང་ཞབས་ཞུ འི ་ ༣༠ ཐོག་ Federation of Indian Chamཁྲལ་བསྡ་ུ ལས་ཁུངས་ཀྱི་
sioner

GST Commis-

སྐ་ུ ཞབས་ཨུ་པེན་དར་གྷུབ་ཏ་

endra Gupta

Up-

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

ber of Commerce and Industries ( FICCI)

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་

Saxena

ཐེངས་འདིར་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་དང་ལྷན་དུ་

དྲུང་ལས་བསྟན་འཛི ན་དབང་རྒྱལ་ལགས་
དང་དྲུང་ལས་བསྟན་འཛི ན་ནོར ་བཟང་

ལགས་རྣམ་གཉིས་མཉམ་བཅར་ཞུ ས་ཡོ ད་
པ་བཅས།།

Nirankan

ཁག་ཞུས། དེ་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་གྱི་ ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༩
སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨་༣༠ ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་ ཉིན ་དངོས ་ཟོག ་དང་ཞབས་ཞུ འི་ ཁྲལ་བསྡུ་

སྐརོ ་གསུངས་པ་མ་ཟད།

ལྷག་པར་ཐེངས་

ཐེངས་འདིའ་ི ཟབ་སྦྱོང་ལ་མཐུ ན་

འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་
ཐེབ ས་རྩ་བརྒྱུ ད་ཨ་རི འི ་ རོ ག ས་ཚོ ག ས་
USAID ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།

སྤྱི་འཐུས་ཚེ ་དབང་རི ག་འཛི ན་ལགས་བྱང་ཨ་
རི ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་སླབོ ་གའྲྭ ་ི
ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༦ པར་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༢ ཚེ ས་
དང་ ༡༣ ཉིན་

༡༢

ཉིན་ཚོ གས་ཆེན་གྱི་དབུ་

གྲ ང ས ་ ག ཉི ས ་
རི ང ་ བྱ ང ་ ཨ ་

རི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་

ཁང་གི ་གོ ་ སྒྲི ག ་

འོག ་བྱང་ཨ་རི ་

བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡི ག་

དང་རི ག ་གཞུ ང ་

སླབོ ་གྲྭའ་ི ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༦ དེ་བཞི ན་ འབ དྱེ ་མཛད་སྒའོ ི་ ཐོག ་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་

ཨ་རི འི་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཡོ ད་པའི་མངའ་སྡ་ེ ཨོ ་ དང་རི ག ་གཞུ ང ་གི ་ གལ་གནད་སྐར
ོ ་ལ་
རེ ་གྷནོ ་གྱི ་གྲོང་ཁྱེར་པོཊ་ལེ ནཊ་ནང་དུ་སྐངོ ་ གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་ཚོ གས་
ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐབས་དེར་ཨ་ ཆེ ན་གྱི་ཉིན་གཉིས་རི ང་དེ་སྔ་ཚོ གས་ཆེ ན་

རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་སྤྱི་འཐུ ས་ཚེ ་དབང་ གྱི ་ གྲོས ་ཆོ ད ་མཇུ ག་སྐྱོང ་ཇི ་ བྱུ ང ་དང་།
རི ག་འཛི ན་ལགས་སྐུ་མགྲོན་དུ་མགྲོན་འབོད་ སླབོ ་དེབ་བསྐྱར་བཅོས། ༸གོང་ས་མཆོག་

གནང་བ་ལྟར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ གི ་དགོངས་གཞི ་ལྟར་ཆོ ས་དང་མ་འབྲེལ་

ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པའི་ཐོག་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་ བའི་བཟང་སྤྱོད་སླབོ ་འཁྲིད།

མཆོག་དང་ཁོང་གི ་ཕྱག་རོགས་

ཀྱིས་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་སྐར
ོ ་ མཉམ་བོད ་མི འི ་ ཡར་ཐོན ་ཚོ ང ་ལས་རམ་
ུ ་དང་།
ལམ་སྟོན་དང་།
བཀའ་བསྡར
ུ ་ཞུ་དགོས་ འདེགས་ལས་གཞི འི་སྐརོ ་བཀའ་བསྡར

གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་གསུ ང ས།

འགན་འཛི ན་ནས་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་ཏེ་

དེ་

མཆོག་གི ས་ཚོ གས་བཅར་བ་

ཕེབས་ནས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ ་དེ་བས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང།
དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

སླབོ ་གྲྭ་སོ་

ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ སོ འི ་ ནང་སླབོ ་འཁྲིད ་གནང་ཕྱོག ས་དང།

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚེ ་ དབང་རི ག ་འཛི ན་ལགས་སྡདོ ་ འཁྲི ད ་ཆས་བེད ་སྤ ྱོད ་ཇི ་ གནང་སོ ག ས་
གནས་མི ་ནི ་ སོ ་ ཊ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ ད་ ཀྱི ་གྲོས་གཞི འི་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་ནང་མཉམ་
ཕེབས་ཐོན་གྱིས་པོཊ་ལེནཊ་ལ་འབྱོར་བ་དང་། ཞུགས་དང་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོ ད།།

4

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༦

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་གྲོང་ཁྱེར་མུམ་བྷའེ ་ི ནང་ད་ུ ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སྒྲིལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༣

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་མུ མ་བྷ་ེ

ན། རྒྱུན་དུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ ཙམ་ལ་

ནང་གི ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞི ག་ཁ་ཡོ ད་ལག་

in Business Administration) ༢།

དབུ་འཁོར་ནས་མ་བཞུ གས་པར་སྤྱི་ཚོ གས་

སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

དང་ཕྱག་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས། དེ་ནས་

འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་སྐྲུན་ཐབས་སྐར
ོ ་བཀའ་
དེ་ ཡང་རྒྱལ་ཡོ ངས་རྩེད་འགྲན་ཚོ གས་

ཁང་ཆེ ན ་མོ འི་ ནང་དུ་ ཚོ ག ས་བཅར་བ་མི ་
གྲངས་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་
ཐོག་གཅེར་བུ་བའི་བླ་ཆེན་ཨཱ་ཅཱརྱ་ལོ་ཀེཤམུ ་
ནི་ Acharya

Dr. Lokesh Muni

མཆོག་

གི ས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

ཆེ ན ་རྣམ་པར་འཚམས་ཞུ འི ་ གོ ས ་གཟན་
ུ ་ཤུ གས་བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་
ཐོག ་མར་རྒྱ་གར་ན ས

ཞབས་པི་ཡུཤི་གོ་ཡལ་མཆོ ག་གི ས་༸གོང་

ས་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བླ ་ ཆེ ན ་རྣམ་པར་
བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས། དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ངོ་མཚར་ཅན་

ངོས་ཀྱིས་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད།

Behavior བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཉམས་མྱོང་ཡོ ད་མཁན་རི གས་ལ་འདེམས་སྒྲུག་གི ་གོ་སྐབས་བཟང་བ་ཡོ ད།

ངོས་རང་ད་

་༡༨ ལོའ་ི སྐབས་གཉིས་པའི་མ་བྱན་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུ གས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ན། འཚང་སྙན་

ཁག་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༧ འགྱངས་མེད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབྱོར་

དགོས་རྒྱུ་དང༌། འགེངས་ཤོག་དང་ཆ་རྐྱེན་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌། ཡང་ན་དབུས་བོད་མི འ་ི
ངལ་སེལ་ཚོ གས་པའི་དྲྭ་རྒྱ་ www.centraltibetanreliefcommittee.org ནས་ཕབ་ལེན་ཡོ ང་བ་ཞུ།།

ཚན་རི ག་ཟབ་སྦྱོང་གི ་གསལ་བསྒྲགས།

ལས་ཁུ ང ས་ནས་དྷ་ ས་བོད ་ཀྱི ་ དཔེ་ མཛོ ད ་

ཁང་གི ་ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་ཐོག ་དེང ་དུས ་ཚན་

ལམ་གྲོན་ཆ་རྐྱེན།

འཁོར་དཀྱུས་མ་ཉལ་ཁྲི་ཅན་
class

Deluxe Bus

ཕྲག་གཉིས ་ཙམ་དེང ་དུས ་ཚན་རི ག ་ཟབ་

ཀྱི་ངོ་སོང་གླ་འབབ་གང་ཡི ན་དང་།

སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་མུ ་མཐུ ད་རྒྱུན་

མ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡ ཡི ན།

དང་། སྤྱི་སྤྱོད་རླང་འཁོར་དྲག་གྲས་ དོན་ཚན་དྲུག་པ། མཉམ་ཞུགས་པའི་ཆ་རྐྱེན།

རི ག་འཛིི ན་གྲྭ་མེད་པའི་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་དགེ་

འདུན ་སླབོ ་གཉེར ་བར་དམི གས་ཏེ་ བདུན ་

མེ་ དོན་ཚན་ལྔ་པ། མཚན་ཐོ་འབུལ་ཚེ ས་མཐའ་

Sleeper

རྒྱལ་ས་ནང་ཁུལ་འགྲུལ་ དོ་ བདག་རང་ཉིད ་ཆོ ས ་རི ག ་ཁྱབ་ཁོ ང ས་
འཁོར་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཅན་ Auto བཅས་ ཆོ ས ་སྡ་ེ ཞི ག ་གིི ་ སྒྲི ག ་ཞུ ག ས་སླབོ ་གཉེར ་བ་
ལམ་ མ་ཟད་དབུ་མ་འཛི ན་གྲྭར་སོན་པ་ཞི ག་ཡི ན་

བར་ལྟ་ོ དོད་ཉིན་རེར་ཧིན་སྒརོ ་ ༤༠༠ ། དགོས་ལ།    སྒྲིག་འཛུ གས་དེར་ཆོས་

སྐྱོང་ཐོག་རི ང་མི ན་དྷ་ས་དབུས་སྣེ་ལེ ན་ཁང་

ལྡ་ི ལི ར་ཞག་སྡདོ ་གནང་དགོས་བྱུང་ཚེ ་ཉིན་ རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཚན་རི ག་དགེ་རྒན་གྱི་

བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་གཏན་འཁེལ་བར།

འབུལ་རྒྱུ།

གི ་ བསྟི་ གནས་སུ ་ ཟབ་སྦ ྱོང ་ཐེང ས་བཞི ་ པ་

དོན་ཚན་དང་པོ།

ཚོ གས་ཚེ ས།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།

སླབོ ་ཚན།

ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༨ ནས་ ༢༢ བར།
དངོས་ཁམས་ཚན་རི ག་དང་།

དེང་དུས་

སྐྱེ་དངོས་

ཚན་རི ག ཀླད་པའི་གནས་ལུགས་སོགས།

དོན་ཚན་གསུ མ་པ།

བཞུགས་གནས་དང་

སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་དང་།

བཞེས་ལག་ཕྱི་ཚེ ས་

བཞེས་ལག་གི ་མཐུ ན་རྐྱེན། བཞུགས་གནས་

༨ ཉིན་གུང་ནས་ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གུང་བར་

གཅིག་གི ་ཁང་གླ་ཧིན་སྒརོ ་ ༦༠༠ བཅས་ གསོ ལ་ཕོགས་སྤྲོད་འབུལ་གནང་གི ་མེ ད་པ་

རྣམས་ལ་དྷ་ཤོད་བར་སྤྱི་སྤྱོད་རླང་འཁོར་གྱི་ བྱ་ཕྱོགས།

སྣེ་ལེན་ཁང་བར་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་ Taxi སྔ ་ རི མ་བཞི ན་མི ་གྲངས་སུ མ་ཅུ ་ གཏན་
ནང་དུ་ ཕེབ ས་ཆོ ག ་ཅི ང ་བྱུ ང ་འཛི ན་ངེས ་ འབེབས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།
པར་བཞེས་དགོས།

སོ ་ སོ འི་ ལམ་གྲོན ་གྱི ་ བྱུ ང ་འཛི ན་དང་ལག་
འཛི ན་རི གས་ལེགས་པར་ཉར་ཚགས་གནང་

འབུ ལ ་གྱི ས ་ལམ་གྲོན ་ཞུ ་ སྤྲོད ་དགོ ས ་རྒྱུ །

ཡི ན་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་ཀྱི ་ཁ་པར་ཨང་

ཚུ ར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་གྲོན་གཞི ར་བཞག་ཕར་

པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།

བཅས།

༨༦༢༩༠༠༠༣༢༠ ཐོག་སྔནོ ་བརྡ་ཕུལ་ཐུ བ་

དགོན་པ་རེ་ནས་མི ་གཉེས་རེ་འཛུ ལ་ཞུགས་

དྷ་ སར་འབ ྱོར ་རྗེས ་ཟབ་སྦྱོང ་ཚོ ག ས་ཡུ ལ ་ གནང་ཆོ ག ་པར་བྱས་ཏེ་ སྙ ན ་ཞུ ་ འབ ྱོ ར ་

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏོང་ཞུ་རྒྱུ།     ཐོག་དེ་དག་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་རྩིས་

ཟབ་སྦྱོང ་ཚོ ག ས་ཡུ ལ ་དུ་ འབ ྱོར ་དུས ་གང་

ཞི ག་ཡི ན་དགོས་རྒྱུ་བཅས།

སྦིར ་དང་ཏི ་ ལཱོ ག ་པུ ར ་ནས་ཕེབ ས་མཁན་ དོན་ཚན་བདུན་པ། མི ་གྲངས་གཏན་འབེབས་
གླ་ཡོ ན་གང་ཡི ན་འབུལ་རྒྱུ།

ཕ ྱོག ས་ཀྱི ་ ལམ་གྲོན ་རྩིས་འབུ ལ ་གནང་རྒྱུ ་

Marketing Management, Innovation in Products & Services and Organizational

རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོ ལ་དོ་དམ་པ། ༼འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ལ་གཤམ་གསལ་ཤེས་ཚད་དང་།
འཇོན་ཐང་དགོས་པ་ཡི ན།༽•
འབུ མ་བདུན་ཡོ ད་ཁོངས་ནས་གཅི ག་ཡི ན།   ༡། ཕྱི་དྲིལ་ལས་འཆར་ཁག་ལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོ ལ་བྱ་རྒྱུ། ༼མི ་སྒརེ ་པ་དང་། ཚོ གས་པ།
ལུས་སེམས་དང་སེམས་ཚོ ར་གང་གི ་ཆ་ནས་ མི ་ཚོ གས་རོགས་རམ་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད།༽•༢། ཚན་པ་ཁག་གི ་ལྷན་དུ་ལས་འཆར་ཐད་གྲོས་བསྡར
ུ ་
ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་ཡི ན་པ་གཅི ག་གྱུར་ དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱ་རྒྱུ།• ༣། ཚན་པ་ཁག་ལ་འཆར་གཞི ་བཟོ་འགོད་ཐོག་རོགས་ཕན་བྱ་
རེད།   འདིར་མཚོ ན་ན་ང་ཚོ འ་ི གྲོགས་པོ་ རྒྱུ།• ༤། སྙན་འབུལ་ཟིན་པའི་ལས་འཆར་ཁག་གི ་ད་ལྟའ་ི གནས་བབ་བསྐྱར་ཞི བ་བྱ་རྒྱུ།•༥། ད་
ཡོ ད་རོགས་ཚོ གས་ཁག་གི ་ལྷན་དུ་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཞུ་རྒྱུ།•༦། ཕྱི་དྲིལ་ལས་འཆར་ཚན་པ་དང་།
འགའ་ཤས་གདོང་ལ་སྤུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད།
རྩིས་ཁང་མཉམ་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཞུ་རྒྱུ། ༧། ལས་འཆར་བཀོད་འདོམས་དང་ཞི བ་འཇུག་འགན་
ངོས་ལ་མཚོ ན་ན་གདོང་ལ་སྤུ་མེད།   འོན་ ཁུར།•ལས་འཆར་ཁག་ལག་བསྟར་ཚུ ལ་བཞི ན་ཡོ ང་མི ན་ཐད་ཐུ གས་ཞི བ་ཀྱིས་ཟླ་རེའི་སྙན་ཐོ་ཕྱི་
ཀྱང་གཞི ་རྩའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་ དྲིལ་འཛི ན་སྐྱོང་ཚོ གས་ཆུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ།•༨། ལས་འཆར་ཁག་གི ་མཇུག་འབྲས་ཇི་ཆགས་ཀྱི་ཟླ་
མི ་ཡི ན་པ་གཅིག་གྱུར་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་ གསུ མ་སྙན་ཐོ་ཞི ག་ཕྱི་དྲིལ་འཛི ན་སྐྱོང་ཚོ གས་ཆུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ།•༩། རོགས་ཚོ གས་ཁག་ལ་འབུལ་
རྒྱུའི་ལས་འཆར་སོ་སོའ་ི དུས་བཀག་སྙན་ཐོར་ཐུ གས་ཞི བ་བྱ་རྒྱུ།•༡༠། ཕྱི་དྲིལ་ལས་འཆར་ཚན་པ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།
དང་། རྩིས་ཁང་བཅས་དང་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་ཞུ་རྒྱུ།
ཕྱི་དྲིལ་ཡི ག་འགྲུལ་དོ་དམ་པ།

ི ་མི ་འབོར་ཐེར་
ལྟ་འཚོ ་བཞི ན་པའི་འཛམ་གླང

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི འ་ི འོག་སྦངེ ་ལོར་ནི་ལ་མང་གྷ་ལར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་

དོན་ཚན་བཞི ་པ།

བོད་ཡི ག་དང་ཨི ན་ཡི ག་རང་རྐྱ་འཕེར་བ་ཡོ ད་པ། ༣། ཉུ ང་

མཐར་ལོ་གཅིག་ཀྱི་ལས་མྱོང་ཡོ ད་པ། ཚོ ང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རི གས་ Business Intelligence,

ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་

༡། ཚོ ང་ལས་འཛི ན་སྐྱོང་རི ག་པའི་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཐོན་པའི་ལག་ཁྱེར་ལྡན་པ། MA

ཡོ ད་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་
གནང་དང་གནང་མུས་རེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་

གསལ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།   བླ་

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ ་ལས་དོན་དང་། ལས་བྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུ གས་
གོང་སྤལེ ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡི ག་འབྲེལ་འགན་འཛི ན་ཞི ག་ལོ་གཉིས་ཆོད་གན་ངོ་བོར་བསྐ་ོ གཞག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡི ན།
ལས་ཀའི་ངོ་བོ། ལས་དོན་དང་། ལས་བྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུ གས་གོང་སྤལེ ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡི ག་འབྲེལ།
ས་སྟོང་གྲངས། གཅིག
ཤེས་ཚད།

མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་ གྱི་ལྷན་ཚོ གས་འདི་ལྟ་བུར་བཅར་རྒྱུ ་བྱུང་བ་
ཨཱ་ཅཱརྱ་ལོ་ཀེཤམུ་ནི་མཆོག སྭ་མི ་རཱམ་དེབ་ ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།   འདིར་
Swami Ramdev མཆོག་བཅས་ཀྱིས་སྣང་ འཛོ མ ས་པའི ་ བླ ་ ཆེ ན ་རྣམ་པ་ཚོ ར ་མཚོ ན ་

ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ནས་
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༡།• ཕྱི་དྲིལ་ Apps team ལ་འཕྲུལ་ལས་རི གས་དང་། ཡི ག་འགྲུལ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་སླབོ ་སྟོན་བྱ་
རྒྱུ། ༢།• ཕྱི་དྲིལ་སྤྱི་ཚོ གས་དྲྭ་རྒྱའི་གསར་འགོད་པ་ལའང་གོང་མཚུངས་བཞི ན་སླབོ ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ།
༣།ཕྱི་དྲིལ་ནས་པར་སྐྲུན་ཚན་ཞུས་པའི་དཔེ་དེབ་དང་འོད་སྡརེ ་ཁག་དྲྭ་ཐོག་ཚོ ང་བསྒྱུར་དང་འགམ
ྲེ ས་
སྤལེ ་བྱ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། ༤། • ཕྱི་དྲིལ་སྤྱི་ཚོ གས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ཡོ ད་པའི་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ལ་ཡོ ང་འབབ་ཐབས་
ལམ་འཚོ ལ་རྒྱུ།
གཞན།
༡། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་དང་། འཛི ན་སྐྱོང་ཚོ གས་ཆུང་། འཛི ན་སྐྱོང་ཚན་པ་བཅས་དང་འབྲེལ་ལམ་
དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་དོན་ཐོག་གཞོགས་འདེགས་བྱ་རྒྱུ། ༢། གཞུང་འབྲེལ་གླགོ ་འཕྲིན་diirgrants-

བརྒྱུད་གླགོ ་འཕྲིན་གཏོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ། ༣། རྩིས་དཔོན་དང་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་ཕྱི་
དྲིལ་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་དབར་རྩིས་འབྲེལ་དྲྭ་ལམ་བཟོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། ༤། ཕྱི་དྲིལ་
ལས་དོན་ནམ་ཐོན་ལ་རམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ།
འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༡། སྙན་ཞུ་དང་། རང་གི ་ཤེས་མྱོང་ལོ་རྒྱུས་སྙངི ་བསྡས
ུ ། ༢། ལག་ཁྱེར་དང་ཨང་ཤོག་བཅས་ཀྱི་ངོ་
བཤུ ས། ༣། ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་གི ་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། ༤། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་དྭང་
བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ།
desk@tibet.net

མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས། ༥། གནས་ཡུ ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་ (RC)
ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་ངོ་བཤུ ས། ༦། སྐྱེས་ཚེ ས་ལག་ཁྱེར་རམ་ཡང་ན།
འཛི ན་གྲྭ་ ༡༠ པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུ ས། ༧། ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་སྨན་པའི་ངོ་སྦྱོར་སྟེང་རང་ཉིད་
ཀྱི་ཕྱེད་པར་ཡོ ད་པ་ངོ་མ། ༨། འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་
ུ ་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡི ན་ཚེ ་ལས་ཡུ ལ་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་
སྦྱོར་ངོ་མ། ༩། སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང
ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།
གོང་གསལ་ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས་ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ། ལས་བྱེད་འདེམས་
ུ ་གི ་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་དགོས་པ།
ལྷན་ནས་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པའི་ཟུང་དྲུང་ཡན་ལས་བྱེད་སུ ་རང
ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་དྲུང་གནས་རི མ་གྱི་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཅིག་མཚུངས་ཡོ ད།
ལོ་ཚད།
༢༠༡༧།༨།༢༥ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༥ མན་དང་། ༤༠ ཡན་མ་ཡི ན་པ་དགོས།
འཚང་སྙན་འབུལ་ཚེ ས།
༢༠༡༧།༨།༢༥ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའི་ཕྱག་ཚོ ད་ ༦ ནང་ཚུན་སྙན་ཞུ་དང་། དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆ་ཁག་གླགོ ་
ུ ་དགོས་རྒྱུ།
འཕྲིན་ diir@tibet.net ཡང་ན། གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་སྦྲག་བསྐར
དགོས་མཁོའི་ཆ་རྐནྱེ ་ཚང་རི གས་ལ་ཡི ག་རྒྱུ གས་གཏོང་བར་ཡོ ང་སླད་འབོད་བརྡ་འབུལ་རྒྱུ ་ཡི ན་ན།
སོ་སོའི་གླགོ ་འཕནྲི ་ཁ་བྱང་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བཅས་མ་ནོར་བར་སྙན་ཞུའི་ནང་འབ་ྲི དགོས་རྒྱུ ་
དང་། དེ་བཞི ན་སོ་སོའ་ི ལག་ཁྱེར་དང་། ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་ཡི ག་ཚད་གཏོང་བར་ཕེབས་སྐབས་མཉམ་
ཁྱེར་དགོས་རྒྱུ་བཅས།
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