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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	།དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༡	 ནས་ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༦	 བར་སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སུད་སི་
དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་བདོ་རིགས་མི་མང་སིྒག་
འཛུགས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་
བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༥༧	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་
བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་
ཞུས་ལྟར་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕ ེབས་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	ཉནི་སུད་སི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	༡	ཉནི་ལས་རིམ་ལརྟ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདརུ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ས་གནས་བདོ་རིགས་ལས་
ཀི་ས་ེམོ་བ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་
ཚེས་	 ༢	 ཉནི་	 (Mehrzweckhalle	 Rägeboge,	
Kollbrunn)	 ཚོགས་ཁང་ནང་མང་གཙོའ་ིདསུ་
ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་ད་ུཆེད་
ཕབེས་གནང་རུྒྱ་བཅས།།

ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་གི་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་གི་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་དཀའ་སེལ།

༄༅།	 །ལ་དགྭས་བང་ཐང་ཁུལ་བདོ་མི་མང་པ་ོ
ཞིག་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་འཁདོ་ལོ་རུྒྱས་དང་
ཡིག་ཆ་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད་པར་སེལ་ཐབས་སུ་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དཔྱ་དབེ་གངས་ཐོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་དུྲང་ལས་སལྐ་བཟང་ཆོས་སྒནོ་ལགས་དང་།	
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དུྲང་ལས་བད་ེཆེན་མཚོ་མོ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཆེད་གཏངོ་ཞུས།	 ད་ེཡང་ཁངོ་
གཉསི་ནས་ལ་དགྭས་བང་ཐང་ས་སདྨ་དང་།	 ཆུ་
མུར།	 སུམ་མད།ོ	 ཉ་ོམ།	 བཀག་གཞུང་དུྲང་ཁ།ི	
རདོ་ཡུལ།	 ཧན་ལེ།	 མ་ཁུ།	 བཀག་གཟུང་ཀུང་
སྡངི་།	 ཆུ་ཤུལ།	 ལ་དགྭས་སླ་ེབཅས་ས་ཁག་སོ་
སོར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣	ནས་	༢༢	
བར་ཆེད་བསྐོད་ཀིས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་
འཁོད་ལོ་རུྒྱས་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་
བས་ཏ་ེམང་ཚོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་
སེལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནང་བདོ་ཀི་དསུ་ཆེན་ཐངེས་	༢༢	
དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཟླ་འདའི་ི

ཚེས་	༢༢	ནས་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	བར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་དནོ་ལརྟ།		
ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་སི་ཡེ་ཊལ་	 Seatle	
བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་ཐངེས་	
༢༢	 དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	 བདོ་ཀི་དསུ་
སྟནོ་ནི་ཝ་ཤིང་ཊོན་བདོ་མིའི་མཐུན་ཚོགས་
ནས་ལོ་ལྟར་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཆེད་བདོ་ཀི་གླུ་གཞས་
འཁབ་སྟནོ།	 སལོ་རུྒྱན་ལག་ཤེས་འགམེས་
སྟནོ།	 ཞལ་ལག་དང་རྩདེ་མོ་རིགས་འདྲ་

མིན་གོ་སིྒག་ཞུས་ཏ་ེསུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ	
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་

འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ས་ཡ་རཱས་ཧ་བིབ་	
Cyrus	Habib	ལགས།	གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
པ་སྐ་ུཞབས་ཨེཌ་མུར་རེ་	 Ed	 Murray	
ལགས།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་ལམྕ་པྲ་མི་ལ་ཱ	 Pramila	
Jayapal	 	 ལགས་ཀིས་གཙོས་བདོ་དང་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཐད་ད་ོསང་ཡོད་མཁན་
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་མི་མང་པ་ོཞིག་ཀང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ
	 མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བདོ་ནང་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་
པའི་སིད་བུས་འགོ་མ་འངོས་བདོ་ཀི་གནས་
སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགོ་བཞིན་པ་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་།	 	 ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ད་ུའག་ོབའི་ཉནེ་ཚབས་
སྐརོ་དང་།	ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་རང་
གི་གཅེས་པའི་ལུས་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་
མཁན་རྣམས་ཀི་མངནོ་འདདོ་གསལ་འདནོ་
དང་སྦྲགས་ཚང་མས་རགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་
ནས་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས།
	 དེ་མཚུངས ་ད ་བར ་རྒྱ ་ནག ་
གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གཏོར་བཤིག་ཚད་
མེད་པ་དང་ཁརོ་ཡུག་དགུ་རྫས་སོགས་ཀིས་
བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་གནོད་སྐོན་ཚད་
མེད་པ་བཏང་པ་དསེ་བདོ་ཙམ་མིན་པར་
ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཆེ་ས་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་
ལ་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཕགོས་རུྒྱའི་ཉནེ་
ཁ་ཡོད་པར་བརནེ་ཚང་མས་ད་ོསང་ཤུགས་
ཆེར་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་

བཅས་དང་།	 	 ཨ་རི་གཞུང་མང་གཉསི་
ནས་ད་བར་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་རོགས་
སྐརོ་གནང་བ་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བའི་ཐགོ་སིད་འཛིན་ཟུར་
པ་ཨོ་བཱ་མ་མཆོག་གིས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུས་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་མོས་མཐུན་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།	ད་ེཡང་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐོངོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་སི་
ཡ་ཊལ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་བདོ་མིའི་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ི
ས་ེལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་རེས་ས་སྐའི་ཆོས་
ཚོགས་ད་ུཆོས་མཇལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་
བདོ་མི་	 ༡༥༠	 ཙམ་ལ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་པའ་ིཐགོ་ནས་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་
གནང་དགོས་གལ་ཆེ་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་དྲ་ིབ་ཁག་གཅིག་ལ་ལན་
འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླིང་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་

གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༨	ནས་	༢༧	བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལས་གཞི་གཞིར་བཟུང་
ཕི་ཚེས་	༡༩	ཉནི་སྦངེ་ལོར་ནས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འབོར་འཕྲལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད་འདགུ	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཆོད་	༡་༣༠	ཐགོ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་དགནོ་སྡ་ེཁག་
ནས་ཕབེས་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཤིས་
བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་གུབ་མཚམས་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དར་མཚོན་
ས་ལྔ་གཅོད་འབགེ་དང་པང་ར་ོཞལ་ཕ་ེགནང་སྟ་ེས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་འབདེ་
གནང་ཡོད།	ད་ེརསེ་ལས་ཁུངས་ནང་ཕབེས་ཏ་ེ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐངོ་
གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་སྒོན་པ་དང་མར་མེ་
ཞལ་ཕ་ེགནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགལེ་བ་
བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའ་ིཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཀ་ོརི་ཡ་དང་།	 མ་
ལེ་ཤི་ཡ།	 སིང་པུར།	 ཐའ་ེལན་ཌི།	 ཝ་ེཐི་
ནམ་བཅས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་
བསྐངས་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་
རབ་ཀི་འགལེ་བ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་བཀའ་ཁིད་
དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
	 དེ ་ ཡ ང ་ གོ ང ་ ཚེ ས ་ ཉི ན ་ གི ་
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཐགོ་༸གངོ་ས་
མཆོག་ཕ་ོབང་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་
གིས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེབཞུགས་ཁི་
རིན་པ ོ་ ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་
ཨེ ་ ཤི ་ཡའི ་ཤར་ལྷ ོ་ནས་ཀོ ་ རི ་ཡ་དང་།	
ཐའ་ེལན་ཌི་སོགས་ལ་གསུང་ཆོས་ཕལ་ཆེར་
ནམ་རུྒྱན་ལོ་ལརྟ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་

འདིར་མ་སིྒག་ལྷུན་གུབ་ལྟ་བུར་དགའ་ལྡན་
ཁ་ིཔ་གསར་མཇལ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 དགའ་

ལནྡ་ཁ་ིཔ་ཡར་ཕབེས་རུྒྱ་ན།ི	 ཐགོ་མར་གྲྭ་
པ་གྲྭ་རྐང་བས་ནས་སླབོ་གཉརེ་གནང་།	 ད་ེ
ནས་རིམ་པས་དགེ་བཤེས་བཞག་ཚར་བའི་
རསེ་སུ་བརུྒྱད་གྲྭར་བཞུགས།	 བརུྒྱད་པའ་ི
ལས་གནས་རིམ་པ་གནང་སྟ་ེཤར་བང་ཆོས་
རེ་བཅས་ད་ེལྟར་དགའ་ལྡན་ཁི་ལ་ཕབེས་
རུྒྱར་སརྔ་ནས་ལུགས་སལོ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་
པ་ོའདགུ	 བར་སབྐས་ཕྲན་བུ་ཉམས་ཆག་

ཕིན་པ་ད་ེ༸སྐུ་མདནུ་༸སྐུ་གོང་མའི་སྐབས་
སརླ་ཡང་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་རྩདོ་རུྒྱགས་

བཞེས་ནས་ཨང་དང་པོ་ཐོན་པ་ད ེ་ཡར་
ཕབེས་རུྒྱ་གནང་བ་རེད།	 	 དའེ་ིགངོ་ལ་བ་ླ
མ་ཆོས་མཛད་ད་ེའདྲ་ཁ་ཤས་ཡར་ཕབེས་
ཡོད་པ་མིན་ནམ།	 ད་ེདག་ཁ་ིལ་ཕབེས་རུྒྱ་
མེད་པ་བཟསོ་གནང་བ་རེད།	 ད་ེདསུ་རྩདོ་
རུྒྱགས་བཞེས་ནས་མཁས་པ་རྩརེ་སོན་གིས་
ཤར་བང་ཆོས་ར་ེནས་ཡར་ཕབེས་ཏ་ེཁི་པ་
གནང་བ་ད་ེཁི་པ་ཡེ་ཤེས་དབང་ལནྡ་ཞསེ་པ་

ཁངོ་ཆགས་ཡོད།	 དངསོ་འབལེ་རྩདོ་པའ་ི
ཁུ་མཆོག་མཁས་པའི་དབང་པ་ོཆགས་ཡོད།	
ད་ེལྟར་སིྤར་འག་ོསྟངས་ཆ་ནས་དགའ་ལྡན་
ཁི་པ་གནང་རུྒྱ་ནི་འཇམ་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་
རྒྱལ་ཚབ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཁ་ིཔ་དང་པ་ོ
ནི་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དར་མ་
རིན་ཆེན་རེད།	 རིམ་པས་འཇམ་དབངས་
གཙང་པ་བདནུ་རུྒྱད་ཅེས་གཙང་པ་མང་པ་ོ
བུང་བའ་ིསདྐ་ཆ་རེད།	 ད་ེརིང་སརླ་ཡང་
གཙང་པ་ཞིག་སླབེ་ཡོད།	 དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཔ་
གསར་མཇལ་འདི་ད་ེརིང་འདིར་གནང་ན་
ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།	 ཞསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	 ༡༠༤	ར་ེ
བཙུན་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་
པ་ོམཆོག་གིས་མཇལ་ཁ་དང་མཎྜལ་རནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་།	སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ར་ེ
ཡབ་སས་གསུམ་གི་སྐུ་བརྙན་སྩལ་ནས་ཆོས་
འབལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།
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སིྤ་འཐུས་གཞུང་འབལེ་གཟགིས་བསྐརོ་ལེགས་པར་གུབ་པ།

ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོབརུྒྱད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིག་ོརགོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་

ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་གསེར་ར་
ཚུལ་ཁིམས་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་གླངི་ཚང་
པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨		ནས་ཚེས་	༡༥	
བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཏཱ་མིལ་ན་ཌུའ་ིམངའ་
སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨུ་ཀ་ིསྐདེ་ཚལ་
གླངི་དང་།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཀོ་ལི་
གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
བཅས་ལ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕ ེབས་
ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་སིྤ་

འཐུས་རྣམ་པ་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་སུ་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་འདགུ

	 དེ ་ ཡ ང ་ སིྤ ་ འ ཐུ ས ་ རྣ མ ་ པ ་
གཉིས་མེ་སོར་ནས་ཨུ་ཀི་སྐེད་ཚལ་གླིང་
ས་གནས་སུ་འབོར་འཕྲལ་ས་གནས་ཀི་
འབལེ་ཡོད་འགན་ཁུར་བ་རྣམས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཞུས་གནང་བ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཀ་ོལི་གྷལ་དནོ་ལནྡ་གླངི་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་ཕ ེབས་སྐབས་ཀང་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	 ས་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ།	 རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	 མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་གཙོ་དང་དུྲང་ཆེ་སོགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
	 ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	ཉནི་ནས་ས་

གནས་ཁག་གི་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་
ཐགོ་མར་ཨུ་ཀ་ིསྐདེ་ཚལ་གླངི་ས་གནས་ཀི་
གནས་སྟངས་ལ་གཟགིས་ཞིབ།	 ད་ེབཞིན་
འབལེ་ཡོད་འགན་ཁུར་བ་རྣམས་དང་ས་
གནས་ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་
པ་ོགནང་བ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	༡༢	ཉནི་ནས་
ཀོ་ལི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	
ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ལས་ཁང་།	 ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས།	ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་།	 ས་གནས་ཡན་ལག་སནྨ་
རིྩས་ཁང་།	 ས་གནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་སནྨ་
ཁང་།	 མཉམ་འབལེ་ཚོང་ཁང་།	 མཉམ་
འབལེ་འཕུྲལ་རདོ་སྡ་ེཚན།	 ས་གནས་རས་
གསོ་ཁང་།	 རིམ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་སིྤའ་ི	
༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་དང་།	 མགནོ་ཁང་།	
རགོས་ཆེན་དགནོ།	 བཀའ་བརུྒྱད་དགནོ་པ་
བཅས་ལ་མཆོད་མཇལ།	 ད་ེམཚུངས་ས་
གནས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་སོགས་ལ་གཟིགས་བསྐརོ་
གནང་བ་དང་།	 མི་མང་དང་སླབོ་ཕུྲག་
ཐུགས་འཕྲད།	 ས་གནས་ཁག་གི་གནས་
སྟངས་རུྒྱས་ལོན་བཅས་གནང་ཡོད་འདགུ

	 གཟིགས་སྐ ོར ་ཕོགས་ཕེབས ་
སྐབས་ས་གནས་སོ་སོའི་སླབོ་ཕུྲག་དང་མི་
མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུལེན།	 སླབོ་ཕུྲག་
དང་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཐོག་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་གཉིས་ནས་གསུང་བཤད་ཐེངས་
གསུམ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཐངེས་འདའི་ི
མི་མང་འད་ུའཛོམས་སབྐས་སོ་སོར།	 སིྤ་
འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་
གཙོ་བ་ོརང་ཅག་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀི་
མགོན་སྐབས་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་འཛམ་
གླིང་ཞི་བདའེི་ད ེདེ་དཔནོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་ཀི་ཆབ་སིད་ལངས་ཕོགས།	

རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་བབས།	 རྒྱ་ནག་དང་བདོ་
ནང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་དང་།	
སིྤ་འཐུས་གླིང་ཚང་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་
ཀིས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དང་འབལེ་
བའ་ིདནོ་གནད་ཁག	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་།	 འཕྲདོ་
བསྟནེ།	 འཚོ་ཐབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་དང་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་བ་
དང་ཕགོས་མཚུངས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་གལ་
གནད་སྐརོ་ལ་དམིགས་བསལ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་འདགུ	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དང་
བངླས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའ་ི	 Ti-

bet Corps འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ཉ་ིམ་
ལགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	ནས་	༢༣	
བར་རྒྱ་གར་པན་ཇབ་ལུ་ད་ིཡ་ན་ Ludhiana 

གངོ་ཁརེ་ནང་གི་སུད་ཚོང་སིྦན་བདག་ཁག་
གཅིག་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ལག་དབེ་སྔནོ་
པ་ོབརུྒྱད་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ག་ོརགོས་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་འདགུ
	 ད་ེཡང་འཕགས་བདོ་སུད་ཚོང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ལུ་དི་ཡ་
ན་ཚོང་པའི ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ན་ཝིན་སུད་ Mr. Navin Sood 

ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།		སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་
གླིང་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བདའེི་ཐད་སྔ་ཕིར་

བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཧ་ཅང་ཞལ་གསལ་
པ་ོསྩལ་ཡོད།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་

མཚོན་ན་བདོ་པ་མིན་པའ་ིམི་སེར་རྣམས་ཀི་
ཆེད་ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོབཟསོ་ཡོད།	 	 ལག་
དབེ་སྔནོ་པའོི་བརུྒྱད་ནས་བདོ་མི་དང་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཆོག	 	 ང་རང་ལ་
མཚོན་ན་ཐངེས་འདིར་ལག་དབེ་སྔནོ་པརོ་
ཐ་ོའགདོ་བདེ་སྟབས་ད་ཆ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་

ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་ངས་བདོ་མི་མ་ཡིན་པ་སིྤ་དང་།	

ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་རྣམས་ལའང་ད་ེ
མཚུངས་ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོབརུྒྱད་ནས་བདོ་
མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས།	
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་རྣམས་
འབད་མེད་ལྷུན་འགུབ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་

ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུངས།	 ཕགོས་
མཚུངས་ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་ལགྷ་རིང་སུད་ཚོང་ལས་
དནོ་གཉརེ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཧར་ཇིཏ་སིང་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 མི་ཚང་མ་ཐགོ་
མར་མའི་མངལ་ནས་བཙའ་སྐབས་རང་
དབང་ཐགོ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན།	 རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་ལ་ཁིམས་འགལ་ཐོག་ནས་
དབང་སུྒར་བ་རུྒྱའི ་ཐོབ་ཐང་སུ ་ལའང་
མེད།	 	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན་ི
དཀོན་མཆོག་མིའི ་ཤ་ཚུགས་སུ་བོན་པ་
ཞིག་ཡིན།	 	 བདོ་མི་ཚོས་དྲང་བདནེ་གཞི་
རྩར་བཟུང་ནས་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་བེད་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་ངས་ཐེངས་འདིར་
ལག་དབེ་སྔནོ་པརོ་ཐ་ོའགོད་བདེ་ནས་བདོ་
མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་རྒྱབ་སྐོར་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་
ལོ་ང་ོབཞི་བཅུ་ལྷག་རིང་བདོ་མི་སུད་ཚོང་

བ་དང་ལྷན་ཚོང་འབལེ་གནང་མངོ་མཁན་
སྐ་ུཞབས་ཨ་མིཏ་ཤར་ Mr. Amit Sharma 

ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 ང་ཚོས་བདོ་མི་
ཚོ་དང་ལནྷ་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་རིང་ཚོང་འབལེ་
བས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མི་རྣམས་དང་
དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཡོད།	 	 ང་ཚོར་
ཕ་མེས་རྣམས་ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་ན་ིཧ་ཅང་
དྲང་ཚུགས་བརན་ཞིང་ཡིད་ཆེས་འཕརེ་བའ་ི
མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ་གསུང་མངོ་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་བདོ་མི་ཚོ་དང་ཚོང་འབལེ་བ་
རུྒྱར་དམིགས་བསལ་སྤོ་སང་ཡོང་བཞིན་
འདགུ	 	 ཐངེས་འདརི་ངས་ལག་དབེ་སྔནོ་
པརོ་ཐོ་འགོད་བས་པ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།
	

སྤུ་ར་ུཝ་ལ་སླབོ་དག་ེཚེ་དབང་རབ་བརན་ལགས་དམ་པ་ཁངོ་གིས་གསོག་དངུལ་རྣམས་བདོ་ཕུྲག་ཉམ་ཐག་
རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཞལ་འདབེས་གནང་འདགུ

༄༅།	 །སྤུ་ར་ུཝ་ལ་སླབོ་དག་ེནས་སོ་སོའ་ི
གསོག་དངུལ་ཡོངས་རྫོགས་བདོ་མིའི་སླབོ་
ཕུྲག་གི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་
འདགུ
	 ད་ེཡང་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཁབ་
ཁངོས་གཏན་འཇགས་སླབོ་དག་ེཚེ་འདས་ཚེ་
དབང་རབ་བརན་ལགས་ཀི་གསོག་དངུལ་
བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠༠	 ཡི་འབབ་ཧནི་སྒརོ་	 ༣༤༥་
༤༡༢།༠༠	༼སུམ་འབུམ་བཞི་ཁ་ིལ་ྔསྟངོ་བཞི་
བརྒྱ་བཅུ་གཉསི།༽	ཐམ་པ་ཁངོ་གི་དམིགས་

ཡུལ་གཞིར་བཟུང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་བདོ་ཕུྲག་ཉམ་
ཐག་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཞལ་འདབེས་
འབུལ་རུྒྱའི་དཔང་ཡིག་འཇོག་གནང་བ་
ལརྟ།	 སཾམ་བྷ་ོཊ་སིྤ་ཁབ་ཡིག་ཚང་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གནང་འབརོ་བུང་
འདགུ	 དམ་པ་ཁངོ་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༤	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་བདོ་གཞིས་ཀ་རྩརེ་
འཁུངས་ཤིང།	 རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུ

ཕབེས་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ནས་ཀུམ་རའ་ོ དང་སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་གཉིས་སུ་ལོ་ངོ་
བཅ་ོབརྒྱད་རིང་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེརན་གི་ཞབས་
ཞུ་གནང་སབྐས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	 ༢	 ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ི
ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་བུང་འདགུ་	 འད་ིག་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམ་པ་ཁངོ་གིས་
སྐུ ་འཚོ་བཞུགས་རིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
སུང་སྐོབ་ཆེད་སེམས་འཁུར་ཆེ ་བཞེས་
གནང་བར་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་དང་
སྦྲགས།		ཚེ་རབས་ཕྲངེ་བར་བས་བསགས་

སྡགི་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས།	 རྣམ་
མཁནེ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མུར་ད་ུཐབོ་པའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།།
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ལྡ་ིལི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ད་ུལས་བདེ་
ས་མིག་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ལྡ་ིལི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་དབུས་ཡིག་ཚང་ད་ུསིྤ་ཁབ་རིྩས་པ་དང་ཞུ་དག་པ་ལས་
བདེ་ང་ོམ་དང་བུས་འགདོ་པ་གཅིག་ཆོད་གན་ཐགོ་བཅས་ས་མིག་གསུམ་སྟངོ་པ་ཡོད་ན།	 ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	༢༧	འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	འཚང་སནྙ་ནང་སོ་སོའ་ིཁ་བང་།	ཁ་
པར་ཨང་གངས།	 གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བང་བཅས་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་དསུ་
བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་འབུལ་འབརོ་རིགས་རང་བཞིན་གིས་རིྩས་མེད་བཏང་རུྒྱ་དང་།	 ལག་
འཁརེ་ང་ོམ་ཞིབ་བཤེར་ཆེད་དངསོ་གཞིའ་ིརུྒྱགས་སྤདོ་སབྐས་མཉམ་འཁརེ་དགསོ་རུྒྱ།	 ཆ་
རྐནེ་ཚང་བའི་སནྙ་འབུལ་ཁག་ལ་ཡིག་རུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་ཀམ་པུ་ཊར་བཅས་འདམེས་
རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་གདམ་རུྒྱ་ཡིན།	 འདམེས་རུྒྱགས་བ་ཡུལ་དང་ཚེས་གངས་འཚང་སནྙ་
དསུ་གཙང་རསེ་ད་ོབདག་སོ་སོར་བར་ལན་སྤདོ་རུྒྱ་ཡིན།	 རུྒྱགས་སྤདོ་ད་ུཕབེས་སབྐས་ཀི་
འག་ོགནོ་རྣམས་ད་ོབདག་རང་ཉདི་ནས་གཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན།
སིྤ་ཁབ་རིྩས་པའ་ིདགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ།
༡༽	 	 གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ། M.com/&Tally with inventory/Ms office Par-

ticularly Excel & word ལེགས་པར་ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོོད་པ།	 ༢༽	 	 ཡིག་རུྒྱགས་
ཐད་གངོ་གསལ་དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཐགོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང་།	 ངག་རུྒྱགས།	 ཀམ་པུ་ཊར་
ཡོད།	 ༣༽	 	 རིྩས་པའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་ཉམས་མངོ་ལོ་གསུམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའ་ིང་ོསྦརོ་ཡི་ག་ེ
དགསོ་རུྒྱ།	 ༤༽	 	 ད་ོབདག་ལ་ཕགོས་རིམ་བཞི་པ་ཟླ་རེར་ཧནི་སྒརོ་	 ༢༡༨༡༢།༠༠	 དང་
ལས་ཤག་ག་ོསིྒག་ཡོད།	 ཟླ་དུྲག་ཚོད་ལའྟ་ིདསུ་ཡུན་རྫགོས་མཚམས་ལས་བདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོ
བཞག་འསོ་མཚམས་ཤེས་དཔར་སིྒག་གཞི་ནང་གསལ་སིྤ་མཚུངས་ལརྟ་ཐབོ་རུྒྱ།	༥༽		 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༦།	༡༢།	༣༡	བར་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ིཤོག་ངསོ་དང་པ་ོ
དང་མཐའ་མའ་ིའདྲ་བཤུས།	༦༽		རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ི
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་མའ་ིའདྲ་བཤུས།	༧༽		རང་ལོ་	༡༨	ནས་	༤༠	མ་བརལ་
བ་དགསོ་རུྒྱ།	༨༽		ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་
པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ།	༩༽		ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་ལས་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་
དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།	 ༡༠༽	 	 གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆའ་ིཐགོ་དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ཡན་ཡང་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དག་མཆན་ངསེ་
པར་འཁདོ་དགསོ་རུྒྱ།
ཞུ་དག་པའ་ིདགསོ་མཁ་ོཆ་རྐནེ།
༡༽	 ཨཅཱརྱ་ལག་འཁརེ་རམ་བདོ་ཀི་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིགཞུང་ཆེན་ལ་ཉུང་མཐར་ལོ་ལ་ྔ
སླབོ་གཉརེ་འགམིས་མངོ་བའ་ིལག་འཁརེ་དགསོ་རུྒྱ།	 ༢༽	 ཡིིག་རུྒྱགས་ཐད་གངོ་གསལ་
ཞུ་དག་པའ་ིདགསོ་མཁ་ོལརྟ་བདོ་ཡིག་འབ་ིརུྒྱགས་དང་།	 ངག་རུྒྱགས།	 ཀམ་པུ་ཊར་བཅས་
ཡོད།	 ༣༽	 	 ཞུ་དག་པའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་ཉམས་མོངོ་ལོ་གསུམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའ་ིང་ོསྦརོ་ཡི་
ག་ེདགསོ་རུྒྱ།	༤༽		ད་ོབདག་ལ་ཕགོས་རིམ་བཞི་པ།	ཟླ་རེར་ཧནི་སྒརོ་	༢༡༨༡༢།༠༠	དང་
ལས་ཤག་ག་ོསིྒག་ཡོད།	 ཟླ་དུྲག་ཚོད་བལའྟ་ིདསུ་ཡུན་རྫགོས་མཚམས་ལས་བདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོ
བཞག་འསོ་མཚམས་ཤེས་དཔར་སིྒག་གཞི་ནང་གསལ་སིྤ་མཚུངས་ལརྟ་ཐབོ་རུྒྱ།	༥༽		གངོ་
གསལ་སིྤ་ཁབ་རིྩས་པའ་ིདནོ་ཚན་	༥	ནས་	༡༠	བར་གཅིག་མཚུངས་དགསོ་རུྒྱ།
བུས་འགདོ་པའ་ིདགསོ་མཁ་ོདང་ཆ་རྐནེ།
༡༽	 	 འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉསི་ཡན་ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡིག་ཆ་དགསོ་རུྒྱ།	 ༢༽	 	 གླགོ་ཀདླ་
དཔར་བསུྐན་ནམ་ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིགླགོ་ཀདླ་བཟ་ོབཀདོ་ཀི་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
ཁ			དྲ་རྒྱ་བཟ་ོབཀདོ་དང་རྒྱ་བསྐདེ་བ་ཐུབ་པའ་ིཤེས་ཚད་རང་རྐ་ཕརེ་བ།
A- Desktop Publishing (D.T.P) or equivalent degree in designing.

B- Must have knowledge of Web designing and development.

༣༽	 	 ཡིག་རུྒྱགས་ཐད་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་བུས་འགདོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང་།	 ངག་རུྒྱགས་གཉསི།	
དའེ་ིཐགོ་དཔར་བསུྐན་ཉམས་མངོ་ཡོད་ན་གང་ལེགས།	 ༤༽	 	 འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་
པ་ལ་ཕགོས་རིམ་བདནུ་པ།	 ཟླ་རེར་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༩༨༧༧།༠༠	 དང་ལས་ཤག་ག་ོསིྒག་ཡོད།	
༥༽			མཐ་ོསླབོ་ཡན་ཐནོ་པ་ལ་ཕགོས་རིམ་དུྲག་པ།	ཟླ་རེར་ཧནི་སྒརོ་	༢༠༢༧༡།༠༠	དང་
ལས་ཤག་ག་ོསིྒག་ཡོད།
༦༽	 ད་ེའཕྲསོ་གངོ་གསལ་སིྤ་ཁབ་རིྩས་པ་དང་ཞུ་དག་པའ་ིདནོ་ཚན་ལ་ྔཔ་ནས་བཅུ་པ་བར་
གཅིག་མཚུངས་དགསོ་གལ་བཅས།།
The   Director
Sherig  Parkhang Trust,
R- 28 & 27,Ramesh Park,Laxmi Nagar,Delhi 110092
Tele Fax:- 011-22455634 & 011-22453672 (O) 011-22013260 (R)
E-mail- tcrpc@rediffmail.com & shepardelhi@gmail.com

བདོ་མིའ་ིམཉམ་འབལེ་ཁག་གི་འཕུྲལ་བཟ་ོདང་འཕུྲལ་རདོ་སྡ་ེཚན་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༨	 ནས་	 ༢༠	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་བདོ་མིའི་མཉམ་འབལེ་ཁག་གི་འཕུྲལ་

བཟོ་དང་འཕུྲལ་རོད་སྡ ་ེཚན་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཕོགས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའིུ་
མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་
ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	 མཉམ་
འབེལ་ཚོགས་གཙོ་སིྤ ་འཐུས་པདྨ་བདེ་
ལེགས་ལགས།	 ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས།	 ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་
བསྟན་ལགས།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི ་ས་གནས་འགོ ་
འཛིན་རྣམ་པ།	 མོན་གྷ་ོས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་
སྐ་ུཚབ།	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་

པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན།	 སིྤ་མི་དང་བརྒྱ་
དཔནོ།	 བདོ་མིའ་ིམཉམ་འབལེ་ཁག་བཅུ་
གཉསི་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 མཉམ་དུྲང་།	

རུྒྱན་ལས་འཐུས་མི།	 འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༦༠	 མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཐེངས་
འདིར་ཟབ་སྦངོ་སྐངོ་ཚོགས་གནང་དགོས་
པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞི་གཙོ་བ་ོ
ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གསར་འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་
མི་ལོ་	 ༥༩	 སོང་བའ་ིརིང་གཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་གནས་སྟངས་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་ཡོད་ཀང་།	 	 བདོ་མིའ་ིམཉམ་འབལེ་
ཁག་གི་འཕུྲལ་བཟ་ོདང་འཕུྲལ་རདོ་སྡ་ེཚན་

སོགས་ཐགོ་མའི་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་ཡར་
རྒྱས་ཐུབ་མེད་སྐརོ་དང་།	 གནད་དནོ་དའེ་ི
ཐགོ་འཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་དསུ་དང་མཐུན་
པ་བཟ་ོདགོས་རུྒྱ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་
སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་གཞིས་ཆགས་ས་བརན་ལ་
ཕན་པའི་ས་ཞིང་འདབེས་ལས་ཐགོ་ལའང་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་ཉནི་དང་པའོི་
སབྐས་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོར་སྦལེ་ཀབོ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་
གཞུང་མང་ཚོགས་ཆེན་དང་པའོི ་སྐབས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་མཉམ་འབལེ་གི་འཕུྲལ་བཟ་ོ
དང་འཕུྲལ་རོད་སྡ་ེཚན་གི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའི་བརྙན་འཕྲནི་ཡང་
བསྟན་འདགུ	 ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་འདའུ་ི
ཐོག་ཆེད་ལས་མི་ས་མགོན་འབོད་ཐོག་
ཚོགས་བཅར་བ་ཕན་ཚུན་མཉམ་འབལེ་གི་
འཕུྲལ་བཟ་ོདང་འཕུྲལ་རདོ་སྡ་ེཚན་ད་ེདག་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་
གསར་གཏདོ་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་
ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གཞུང་ཞབས་བགསེ་ཤག་གསར་རྒྱག་
གི་ལས་གཞིར་གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་གི་དགངོ་མོར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་
ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	
དུྲང་ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་རྣམ་

གཉསི་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ནས་སྦལེ ་ཀོབ ་བ ོད ་མིའི ་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༣	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་གཞུང་ཞབས་
བགསེ་ཤག་	༥	གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་
གཟགིས་ཞིབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཀབོ་
ཞིང་འབགོ་ཏུ་ལས་ཤག་དང་ཐབ་ཚང་།	
ཁུས་ཁང་དང་གསང་སྤོད་ཉམས་གསོ་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
ཞིང་འབགོ་ཏུ་ Nursery ཤིང་ཏགོ་དང་མེ་
ཏགོ་ས་བནོ་འདྲ་མིན་ལ་རགོ་ཞིབ་གནང་

རསེ་སི་པན་དང་སན་དཀར།	 ཀ་ོཕ་ིསོགས་
ཁོན་ཨེ་ཀར་བཅུ་ལྷག་འདབེས་ལས་བས་
ཡོད་པར་གཟགིས་ཞིབ་གནང་གུབ་མཚམས་
ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་གནད་ཡོད་མི་ས་དང་
ལྷན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེ

གནད་དནོ་	 ༣	 ཐགོ་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད་
པ་ད་ེདག་ན།ི	 རྒྱ་གར་མི་སེར་ལེན་ཕགོས་
ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་དང་།	 དའེ་ིཤུགས་རྐནེ་བདོ་
ཀི་འཐབ་རྩོད་དང་སིྒག་འཛུགས་ས་བརན་
ཡོང་སདླ་སྐནོ་ཆག་གང་ཡོད་མེད་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་
བཙན་བོལ་བདོ་མི་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	 ༢༠༡༤	 གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་ཆ་རྐེན་འགོ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་བདོ་མི་ཚོར་ས་ཆ་བགོས་མ་
བཏང་བའ་ིཁམིས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ Land 

Lease agreement and RTC བཟ་ོརུྒྱའ་ི
ལས་གཞི་འག་ོམུས་ཡིན་སྐརོ།
	 ཕོགས་མཚུངས་བདོ་པའི་སྨན་
པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་གི་
སནྨ་ཁང་ཁག་ནང་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའི་ཁ་ེ
ཕན་ལེན་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ།	 ཧ་ིམ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིཁབ་ཁངོས་དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་ཉནི་
གུང་ཞལ་ལག་ Mid day Meal གི་མཐུན་
འགུར་ཐབོ་པ་བུང་འདགུ་པ་ལརྟ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་ལ་ཉནི་གུང་ཞལ་ལག་ Mid day Meal 

མཐུན་འགུར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ཐབོ་
ཐབས་བ་རུྒྱ།	 བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ནང་ས་
ཁང་ཉ་ོཚོང་དང་ཕུལ་སིྦན་སོགས་ལ་ཐངེས་
གཅིག་རིང་ཡུལ་ཐང་ལ་གཞིགས་པའི་ཉསེ་
ཆད་སུྒབ་འབུལ་གིས་ཁིམས་མཐུན་བཟ་ོརུྒྱ་
ཡིན་པས་ད་ེདནོ་ལག་བསྟར་གནང་སྐབས་
ཚང་མས་ཕུགས་འགངས་རིང་པའོ་ིདམིགས་
ཡུལ་གཞིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་སླད ་
དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀིས་ཕར་གུ་མཉམ་
འདགེས་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་བཅས་ཀི་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དབེ་ཕྲངེ་བཅ་ོལ་ྔཔ་ཐ་ེཝན་ད་ུདབུ་འབདེ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ནང་
ཆོས་འཛིན་ཁང་ད་ུཆོས་དགེ་འཇམ་དཔལ་
ཆོས་འཛིན་ལགས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་ཕགོས་སིྒག་གི་དཔ་ེདབེ་གསར་
པ་དབུ་འབདེ་གནང་།
	 ད་ེཡང་ཐེ་ཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་ཁང་ནས་ལོ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསུྒར་གིས་
དཔར་བསུྐན་འགམེས་སྤལེ་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་ལརྟ།	ཐངེས་འདརི་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་བཀའ་སླབོ་དབེ་ཕྲངེ་བཅོ་ལྔ་པ་ད་ེཆོས་
དགེ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འཛིན་ལགས་ཀིས་
དབུ་འབདེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་དཔ་ེདབེ་
འགམེ་སྤལེ་ཞུ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
སོགས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ངོ་སྤོད་གནང་།	
བཀའ ་སླ ོབ ་ད ེབ ་ཕྲ ེང ་བཅོ ་ ལྔ ་ པ ་པར ་
སུྐན ་མ ་ ཞུས ་གོང ་༸གོང ་ས ་མ ཆོག ་

གིས ་ ཨིན ་ སྐད ་ ནང ་བཀའ ་སླ ོབ ་སྩལ ་
བ་ཁག་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་ཕབ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
རེས ་རྒྱ ་ ཡིག ་ཐོག ་ ཡིག ་བསུྒར ་གནང ་

མ ཁ ན ་ ད ང ་ བླ ང ས ་ ལ ས ་ མི ་ ད ང ་ །			
ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	 ད་ེ
ནས་སྐུ ་ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་ཟླ ་བ ་ ཚེ ་ རིང ་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ༸གངོ་ས་

མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ ་འདནོ་ཐེངས་བཅོ་
ལ་ྔཔ་ད་ེགཙོ་བ་ོརྒྱ་རིགས་དང་།	 རྒྱ་གར་
བ།	 བདོ་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོ་ལ་བཀའ་

སླབོ་སྩལ་གནང་བ་ཁག་དབེ་ཆུང་ཕོགས་
སིྒག་ཅིག་རེད།	 ལོ་རེར་ཉུང་མཐར་
ཐེངས་གཅིག་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བསུྒར་ཏ་ེདབེ་
གངས་	 ༥༠༠༠	 ལགྷ་པར་སུྐན་གིས་

གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་བརུྒྱད་རིན་
མེད་འགམེས་སྤལེ་གནང་གི་ཡོད་ཅསེ་དང་།	
དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མུ་
མཐུད་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ།	 གངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་ད་བར་འགམེས་ཚོང་གི་
དབེ་གངས་	༢༧	བཏནོ་ཟནི་པ་དང་།	དའེ་ི
ཁོངས་ནས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་བདོ་
དནོ་གི་རྒྱ་ཡིག་ཁནོ་དབེ་གངས་དུྲག་འདནོ་
སྤལེ་ཟནི་པ་དང་།	 ནང་དནོ་ལོ་རུྒྱས་དང་།	
ཆོས།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
སོགས་རེད།	གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ན་ི
ཐ་ེཝན་ནང་གི་ཚད་ལནྡ་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ཡིན་
པ་དང་།	 ཐ་ེཝན་གི་དབེ་ཁང་ཆེ་ཁག་དང་།	
ཧངོ་ཀངོ་གི་དབེ་ཁང་ཁག་གཅིག་ནང་བཙོང་
གི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་མི་སས་ཀང་
ཉ་ོམཁན་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནི་འཛམ་གླིང་ཐགོ་རྒྱ་
ཡིག་ནང་བདོ་ཁོ་ནའི་དབེ་བཏནོ་མཁན་གི་

དཔ་ེསུྐན་ཁང་གཅིག་པུ་ད་ེཆགས་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས།	 ཐངེས་འདའི་ི༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དབེ་ཕྲངེ་བཅོ་ལྔ་
པའ་ིནང་དནོ་ན།ི	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ཉ་ེཆར་ཨ་རིའི་ཁ་ེལེ་ཕ་ོན་ིཡ་གཙུག་ལག་
སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོའི ་སླབོ ་ཐོན་མཛད་སྒའོི ་
ཐགོ་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ་དང་།	 རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་བདོ་པའི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་
༸གངོ་ས་མཆོག་དང་།	 ཚན་རིག་མཁས་
པ་སྐ་ུཞབས་ David Richardson ལགས་
ཕན་ཚུན་བག་ོགླངེ་དང་གཞོན་སྐསེ་ཚོའི་
དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་ཀི་ནང་དནོ་ཆ་ཚང་།	
རྒྱ་གར་ནཱལེནྡྲའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་ནང་
སྩལ་བ་སོགས་ཁནོ་བཀའ་སླབོ་ཁག་དགུ་
ཕོགས་སིྒག་གནང་བའི་དབེ་ཆུང་ཞིག་
ཡིན་པ་རེད།	ཅསེ་གསུངས།	།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་
ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་ལནྷ་ཚོགས་ Entre-

preneurship Summit ཐངེས་དང་པ་ོདབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད།

	 ད་ེཡང་ཕ་ོལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གོང ་ཁེར ་ཧ ེ་དར་
བཌྷ་ Hyderbad ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི	

SUMVN དང་ nuculus བར་འཕྲནི་འཕུྲལ་
ལས་ཁང་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ི Entrepre-

neurship Summit ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོ
དབུ་འབདེ་གནང་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 དངེ་དསུ་ཀི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་ན་ི
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང།	 དའེ་ིཐགོ་
ནས་མང་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་
བབ་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་ཟད།		ན་
གཞོན་ལས་མེད་ཚོ་ལའང་ལས་ཀའི་གོ་
སྐབས་བསུྐན་ཐུབ་པ་སོགས་ཀི་དགེ་མཚན་
ཆེན་པ་ོཡོད།	 	 འཕགས་བདོ་གཉསི་ལ་
མཚོན་ན་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 གངོ་ནས་ལོ་རུྒྱས་
ཁདོ་བླ་སླབོ་ཀི་འབལེ་ལམ་བཟང་པ་ོཡོད་
པའི་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	

དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགུབ་མཚམས་རྒྱ་གར་
ཚོང་ལས་ཁད་མཁས་མི་ས་ཁག་དང་ལྷན་
སདོ་བཅུད་མ་ལག་ Ecosystem སྐརོ་ལ་
བཞུགས་མོལ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་།	 ད་ེནས་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གངོ་ཁརེ་དའེི་ནང་འཕུྲལ་
ལས་བསྟ་ིགནས་ཁང་  T-Hub ལ་གཟགིས་
སྐརོ་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་ཏ་ེལན་
ག་ནའ་ི Telangana བཟ་ོལས་དང་ཚོང་
ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་སྐུ ་ཞབས་ཛྱ་
ཡེ་ཤི་རན་ཇན་	 Jayesh Ranjan མཆོག་
ལ་འཚམས་འདྲའིི་མཇལ་འཕྲད་དང་བདོ་
མིའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་
གཞིའ་ིསྐརོ་གླངེ་མོལ་གནང་།	 ད་ེཉནི་གངོ་
ཁརེ་ཧ་ེདར་བཌྷ་	 Hyderbad ནང་བདོ་ཀི་

སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སྨན་པ་ངག་དབང་དགེ་
ལེགས་ལགས་དང་ལས་བདེ།	 	 ད་ེབཞིན་
མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་དང་།	
བདོ་མི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་ཁག་མཉམ་ལྷན་
འཛོམས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 མོ་ཧ་
ལི་  Mohali བདོ་མིའ་ིཚོང་པའ་ིསིྐད་སྡགུ་
ནས་རེ་འདནུ་ཞུ་དནོ་ལརྟ་པན་ཇབ་  Pun-

jab གངོ་ཁརེ་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་	 Ravi Bhagat 

ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རེས་ཕི་
དྲརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ར་སར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

མངོ་ཚོར་གི་ནསུ་པ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་སིྒག་ལམ་གཅུན་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༨	 དང་	 ༢༩	 བཅས་
ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་
སིྤ་དང་ངསེ་སྟནོ་པ།	 རེག་ཊར།	 དག་ེཆེ་
བཅས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁནོ་མི་གངས་	༣༠	
ཙམ་ལ་མངོ་ཚོར་གི་ནསུ་པ་གཞིར་བཞག་
ཐོག་སིྒག་ལམ་གཅུན་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦོང་
ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
	 དེ་ཡང་ཟབ་སྦོང་དབུ་འབེད་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	ཤེས་རིག་མདནུ་
ལམ་སླབོ་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྒལོ་
དཀར་དབང་མོ་ལགས།	ཟབ་འཁདི་བ་ལམྕ་
སན་ཇ་ོལི་ Sanjoli ལགས་དང་ཨེ་སི་ཨེཅ་
ཅིམ་ན་ི SH Chimni ལགས།	 ཟབ་སྦངོ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོགས་

བཅར་བ།	ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཤེས་
རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་སྒལོ་དཀར་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་ང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་གི་ཟབ་སྦངོ་གི་བརདོ་
གཞི་འདི་ཉདི་ནམ་རུྒྱན་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ལག་
བསྟར་བདེ་དགོས་པ་གང་ཞིག་ལ་ཚང་མས་
ད་ོསང་གསར་པ་སྐེད་དགོས་རུྒྱའི་གནས་
སྟངས་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་ཐགོ་ལ་འབལེ་བ་
ཆགས་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་
ལ་ཏགོ་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་པ་དྲན་བུང་།	
སླབོ་གྲྭ་ཙམ་མིན་པར་སིྤ་ཚོགས་གང་ད་ུཡིན་
ནའང་སིྒག་འཛུགས་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 སིྤ་
སྒརེ་གང་ད་ུཡིན་ནའང་སིྒག་འཛུགས་ཡོད་
ན་བད་ེའཇགས་ཡོང་གི་ཡོད།	 བད་ེའཇགས་

ཡོད་ན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་གི་ཡོད།	 དེརེ་བརནེ་
སླབོ་གྲྭའ་ིནང་ལ་སིྒག་འཛུགས་གཅུན་སྟངས་

ཐགོ་ད་ེས་ྔདང་ད་ལའྟི་བར་ལ་འགུར་བ་གང་
ཙམ་འག་ོབཞིན་འདགུ	 ཁམིས་ཀི་ཆ་ནས་
འགུར་བ་འག་ོབཞིན་འདགུ	 ད་ེབཞིན་སླབོ་
གྲྭ་སོ་སོའི་སིྒག་གཞིའི་ཆ་ནས་འགུར་བ་
འག་ོབཞིན་འདགུ	 དངསོ་ཡོད་ཀིས་ཕུྲ་གུའ་ི

སེམས་ཁམས་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་
ཡིན་ན་འགུར་བ་འག་ོབཞིན་འདགུ	 ཁམིས་

ཀི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ཕུྲ་གུར་ཉསེ་རངུ་གཏངོ་ཆོག་གི་མེད།	 ད་ེ
བཞིན་སླབོ་གྲྭ་སོ་སོའི་ནང་ལ་སིྒག་གཞིའི་
ཐགོ་ནས་ཀང་བདེ་ཆོག་གི་མེད་པ་གསལ་
པ་ོརེད།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་ལ་

ཉསེ་རངུ་གཏངོ་བ་ཡིན་ན་དགེ་རན་གི་ནརོ་
འཁུལ་ལ་བརིྩས་ནས་དགེ་རན་གི་གླ་ཕགོས་
གཅགོ་རུྒྱ་ལ་སོགས་པའི་ཉསེ་པ་བརལ་བའི་
རྐེན་གིས་དགེ་རན་ནང་ཁུལ་ཐུགས་ཕམ་
ཡོང་རུྒྱ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོང་
བཞིན་འདགུ	 ཕགོས་གཅིག་ནས་ཁག་ཡོད་
མ་རེད་བསམ་བཞིན་འདགུ	 	 གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན་སིྤ་ཡོངས་ཀི་བསམ་བླའོི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་
རེད།	 ད་ེབཞིན་དག་ེརན་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་
ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རེད་བསམ་བཞིན་འདགུ	
ང་ཚོས་ཕུྲ་གུ་ཚོ་ལ་ཉསེ་རངུ་གཏངོ་རུྒྱ་འདི་
ལྟ་གུབ་དང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ད་ེསྔ་
རུྒྱན་སལོ་གི་ཐགོ་ནས་ཡིན་ནའང་ཡུན་རིང་
འཇགས་ཡོད་སྟབས།	 ལམ་སེང་འགུར་བ་
གཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་མེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།།


