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དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༡༩	བར་ལྡ་ིལི་དང་།	ལྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་
ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	ད་ེ
ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	༡༥	ཉནི་རྒྱབ་རྡ་ས་ག་གལ་གནམ་ཐང་
ནས་ལྡ་ིལིར་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོདང་།	གནད་
ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།		ཕི་ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ལྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་གི་
མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་དང་།	 	 	 གཏན་སླབོ་ཏུ་
དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལྡ་ེར་ལྡནུ་ད་ུརགོས་
པའི་སངས་རྒྱས་འབི་གུང་༸སྐོབ་པ་འཇིག་
རནེ་གསུམ་གི་མགོན་པ་ོབརྒྱད་བརྒྱའི་རེས་
དྲན་མཆོད་འབུལ་ཆེན་མོའ་ིམཛད་སྒརོ་གདན་
འབདོ་ལྟར་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀི་
ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་མཚམས་ཕི་
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་རྡ་སར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་དབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་
རསེ་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མ་ན་ིཔུར་མངའ་སྡརེ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ།

ལ་དགྭས་སླ་ེབང་ད་ུགཟགིས་བསྐརོ་ལེཌ་གུབ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕོགས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་བསམ་གཏན་
ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	 ༢༧	 ནས་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༤	 བར་
རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་
སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ལ་དྭགས་སླ་ེབང་
ཁབ་ཁངོས་བདོ་མིའི་སྡདོ་སརྒ་ཁག་ལ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་པར་གུབ་ས་ེཟླ་	༨	
ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་བཞུགས་གནས་སྦལེ་ཀབོ་ལ་
ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད་འདགུ	 ལགྷ་པར་ད་ུ
ཐངེས་འདའིི་གཟིགས་བསྐརོ་སབྐས་ལ་དྭགས་
ནང་གི་ཨ་མ་ཚོགས་པ་དང་།	 ལ་དགྭས་ཡུལ་
མིའི་གཞོན་ན་ུཚོགས་པའི་པརུྒྱན་ལས་རྣམས་
དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་པའི་གནས་སངས་
སྐརོ་ལ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་འདགུ་པ་
བཅས།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༥	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	
དང་སརྐ་མ་	 ༡༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་
ཕ་ོབང་ནས་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་བརུྒྱད་ལྡ་ིལི་

དང་།	 ད་ེནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མ་ན་ིཔུར་
མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་ཨིམ་ཕལ་ད་ུ	 Imphal	
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་ཐགོ་
མར་རྒྱ་གར་ཡུ་པི་མངའ་སྡའེི ་ག ོང་ཁེར་
མེ་རཌ་ Meerut	 ནང་གཞུང་གི་སླབོ་གྲྭ་		

DAV school	 ཞིག་ཏུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་
སྐརོ་ཀི་སླབོ་དབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་པ་མ་ཟད།		
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེ
ནས་ཕི་ཚེས་	༡༧	ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མ་ན་ི
པུར་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་ཨིམ་ཕལ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་ནས་ཁུལ་ད ེར་མངའ་སྡའེི ་
གཞུང་གིས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་ཞི་བདའེི་ལྷན་
ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་དང་།	
	 ལནྷ་ཚོགས་ད་ེན་ིཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རྒྱལ་
སའ་ིཀནོ་ཝན་ཤེན་བས་ིགནས་ཁང་	 City 

Convention Centre ད་ུའཚོགས་ཡོད།	

སིྤར་ཐངེས་འདརི་མ་ན་ིཔུར་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཡུམ་ནནྜ་
ཁམེ་ཅན་ྜ	 Shri Yumnam Khemchand	
མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གདན་ཞུ་
ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ཞི་བདའེ་ི
ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་འབར་མ་	 Myanmar	
སོགས་ལྷ་ོཕོགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གུ་འདྲ་
མིན་ནས་ནང་པའ་ིཆོས་ལུགས་དབུ་ཁདི་ཁག་
ཕབེས་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ཚེས་	༡༩	ཉནི་རྡ་སར་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་གནང་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

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

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༨	 དང་	 ༡༩	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་རྒྱ་གར་བང་
ཕོགས་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི ་རྒྱལ་ས་སིམ་
ལར་ཆགས་པའི ་སྔ ་འགུར་ རྙིང ་མའི ་མ ་
དགོན་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེབག་ཨེ་ཝམ་ལྕགོ་སརྒ་
ཆོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ད་ུགཞུང་འབལེ་
ཕོགས་ཕ ེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕི་
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་རྡ་ོ
རེ་བག་ཨེ་ཝམ་ལྕགོ་སྒར་ཆོས་འཁོར་རྣམ་
རྒྱལ་གླིང་དགོན་ད་ུསྔ་འགུར་རྙིང་མའི་དབུ་
འཛིན་ཁི་རབས་དུྲག་པ་བད་ེབར་གཤེགས་པ་
༸སྐབས་ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི ་སྐུ ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ལ་ཆེད་བཅར་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 	 ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་རྒྱབ་
རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འོག་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའི་བས་ིགནས་
ཁང་	 	 India International Centre 	 གི་
ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་གཞུང་ཚབ་པ།	 	 ཕི་སདི་དུྲང་ཆེ་ཟུར་
པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་ཁག་
གཅིག་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༥༠	 ལནྷ་
འཛོམས་ཐོག་བདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི ་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་བའི་སྐརོ ་
གི ་ དཔེ ་ ད ེབ ་ ད བུ ་ འབེད ་གནང ་འདུག
ཕགོས་མཚུངས་སྐབས་དརེ་མཁས་པ་དུྲག་
དབུ་བཞུགས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐོག་
བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ	 	 ད་ེཡང་
གོང་སྨསོ་བརོད་གཞིའི་ཐོག་བག་ོགླངེ་ལྷན་
ཚོགས་གནང་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་ལྡི ་ ལི ་མཐོ་སླབོ ་ ཀི ་ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡའི ་
ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའ་ི Department of East 

Asian Studies	 	 འགན་འཛིན་ཟུར་པ་
ལམྕ་སྐ་ུམ་ད་ུབལྷ་ལ་	 Professor Madhu 

Bhalla	 ལགས་དང་།	 གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུམི་ནཱཀཤི་ལེ་ཁི་ Shrimati Meen-

akshi Lekhi  མཆོག	 	 	 གཞུང་ཚབ་པ་
སྐ་ུཞབས་ཀན་ཝལ་སི་བལྷ་	 Kanwal Sibal	

མཆོག	 	 རྒྱ་གར་ཕི་སདི་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇ་ྱཡཱ་དབེ་ར་ན་དབེ་Mr.	 Jayadeva 

Ranade	 མཆོག	 	 ནའིུ་ཡོག་མཐ་ོསླབོ་ཀི་
རྒྱ་ནག་གནད་དནོ་ཉམས་ཞིབ་བསི་གནས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་མིང་ཞི་ཡ་	
Professor Ming Xia	 	 ལགས།	 	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་
བླ ་ོབཟང་སེང ་ེམཆོག་བཅས་ཡིན་འདུག
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་
བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀིས་གཞོན་ན་ུབླ ་ོ
རྣ་ོབ་ཁག་རྒྱ་གར་ད་ུལེགས་སྦྱར་སླབོ་ཕིར་
བརངས་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 	 ད་ེནས་རིམ་
བཞིན་བདོ་རིགས་ལོ་པཎ་སོགས་མཁས་
གུབ་ད་ུམ་བོན་ནས་མདརོ་ན་དསུ་རབས་	
༧	 ནས་འག་ོབརྩམས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༥༠༠	 རིང་
རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་ཀི་དགངོས་དནོ་ཙམ་
མ་ཟད།	 	 རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་རྣམས་རིམ་
བཞིན་བདོ་སྐད་ནང་བསུྒར་བའི་སྐརོ་དང་།
ད་ེལྟ་བུའི་བདོ་མིའི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་
རྩ་ཆེ ་ད ེ་དག་ད ེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་དབང་སུྒར་འགོ་དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་
གསུམ་ནས་རྩ་གཏོར་བཏང་དང་གཏོང་
བཞིན་པ་ནི ་དཔེར་ན་ད ེ་སྔ ་བ ོད ་དུ་ རིག་
གནས་གསར་བརེའི ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་
དང་།	 དངེ་སབྐས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
གི་དགོན་སྡ་ེཁག་ནང་གཞུང་གི་ལས་བེད་
པས་ཆེད་མངགས་དགོན་པའི་བེད་སྒ་ོརྣམ་
གསུམ་ཐད་ཐེ་བུས་བེད་བཞིན་པ་དང་།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དབང་སུྒར་
བས་པ་དརེ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ ོ་ ཆེ ་མཆོག ་ གིས ་རྒྱ ་ནག་དམར་ ཤོག ་
ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་མའ་ོཙེ་ཏུང་ལ་ཡིག་
འབུ་ཁི་བདནུ་ཞེས་པ་ཞིག་ཕུལ་བ་བརུྒྱད་
ངོ་རོལ་གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ཕི ་སིད་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཀན་
ཝལ་སི་བལྷ་	 Kanwal Sibal	 མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་བའི་
དབེ་ད་ེཀླགོ་སྐབས་སེམས་ནང་བླ་ོཕམ་ཧ་
ཅང་སྐེ་གཞིར་གུར་ཡང་བདོ་མི་ཚོས་སྙིང་
སབོས་ནམ་ཡང་ཞུམ་རུྒྱ་མེད་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཇ་ྱཡཱ་དབེ་ར་ན་དབེ་Mr. Jayade-

va Ranade	 མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བུས་
གཏིང་ཟབ་ཐོག་ནས་དབང་སུྒར་ས་བརན་

གནས་ཐབས་བདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་གསུངས།
སྐབས་དེར ་རྒྱ་ནག་གནད་དོན ་ཐོག ་ གི ་
མཁས་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་མིང་
ཞི་ཡ་	 Ming Xia 	 ལགས་ཀིས་རིང་མིན་
རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་
མི་ཚོགས་ཆེན་སབྐས་	 ༡༩	 ཐགོ་རྒྱ་ནག་
འགོ་ཁིད་ཁདོ་འཕ་ོའགུར་འག་ོཕགོས་ཐད་
སྒརེ་གི་གཟིགས་ཚུལ་སྐརོ་གསུང་པ་དང་
སྦྲགས།	 	 ཐངེས་འདརི་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་
སྐབས་དརེ་བདོ་ནང་ཆབ་སིད་ཐོག་བཟང་
ཕོགས་ཀི་འགུར་བ་འགོ་རུྒྱའི ་རེ ་བ་གང་
ཡང་མེད་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་གནང་འདགུ
ཕོག ས ་ མ ཚུ ང ས ་ སྐ བ ས ་ ད ེར ་ ལྕམ ་ སྐུ ་	
Meenakshi Lekhi	 མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་	
གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་དུས་རག་ཏུ་བདོ་	
མིར་རྒྱབ་སྐོར ་གནང་བཞིན ་ཡོད ་སྐ ོར ་	
སོགས་གསུངས།།	

བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།



2 18th October 2017 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༩	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༨

སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པའ་ིཉནི་གཉསི་རིང་གི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འོག་བཀའ་ཤག་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༡༡	 དང་	 ༡༢	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་
ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེ
ཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 པའ་ི
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུས་པའི་
ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་དང་།	 དྲལི་བསྒགས་དུྲང་
ཆེའི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསན་འཛིན་
ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 ཕི་དྲལི་དུྲང་འཕར་རྣམ་
གཉསི།	ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང་སུད་སི།		 ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡ།	 	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀ།	 	 ཕ་རན་
སི།		ལྡ་ིལི།		བལ་ཡུལ།	སརྦ་སེལ།	ཐ་ེ
ལནྦ།		ར་ུསོག		ལེ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཀ་བཅས་

ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ་དང་།		གཞན་
ཡང་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།		ད་ེརསེ་
ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལྔ་དང་ལྔ་ཅུའི་འཆར་སྣང་དང་འཐབ་བུས།		

ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོ་ད་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བའི་སྐརོ་སོགས་
ང་ོསྤདོ་གནང་བསནུ་ཚོགས་འད་ུདངསོ་གཞི་
དབུ་འཛུགས་གནང་འདགུ	 ཚོགས་འདའུ་ི
སབྐས་གནད་དནོ་གཙོ་བ་ོཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོ་
འད་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 འབུང་འགུར་ལས་
དནོ་ཇི་སྤལེ་དང་།	 	 ད་ེས་ྔལས་འགུལ་ཁག་

གཅིག་སྤལེ་བ་རྣམས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤོད་
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་ད་ེཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སབས་སབྐས་
བསུན་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
ཡུལ་དསུ་གནས་སབྐས་ལ་གཟིགས་ནས་ས་
གནས་ཀི་འབབ་བསནུ་ལས་འགུལ་ཆེ་ཕྲ་སྣ་
ཚོགས་སྤལེ་འཆར་ཡོད་པ་རྣམས་ང་ོསྤདོ།
ཕོགས་མཚུངས་ཉིན ་གཉིས་ཀི ་ ཚོགས་
འདའིུ་སྐབས་སྐུ་སྒརེ་དུྲང་ཆེ་བསན་འཛིན་
སག་ལྷ་མཆོག་དང་ཚེ་བརན་བསམ་གུབ་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ནང་ཆིབས་སུྒར་གོ་སིྒག་དང་འབལེ་བའི་
གནད་དནོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད།		
དཔལ་འབོར་བཀའ་བླ ོན ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེས་
མཆོག་གིས་ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོདང་།	 དནོ་
ཁང་སོ་སོས་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགདོ་གནང་

ཕགོས་ཐད་ལམ་སནོ་གནང་།	 ཕི་དྲལི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཚན་པའི་ལས་
བེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་ཀི་ཐབས་ལམ།			
དྲལི་བསྒགས་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་འགན་
འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀིས་
ཀམ་པུ་ཊར་ཉནེ་སུང་	 Cyber security 

ཇི་ལརྟ་དགསོ་མིན།	 	 དྲལི་བསྒགས་དུྲང་
ཆེའི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསན་འཛིན་ཟླ་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་དྲ་རྒྱའ་ི social 

media	 སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བསན་འཛིན་སྒནོ་
མཛད་ལགས་ཀིས་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ནང་གི་
མཉནེ་ཆས་	 apps	 གནས་ཚུལ་ཁབ་སྤལེ་
གནང་སངས་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱ་རིགས་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་ལ་ྔཔ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་རྡ་སའ་ིཉ་ེཁསི་སུ་ཡོད་པའ་ིདབུས་
སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་
དུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲིལ་རྒྱ་
ཡིག་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་རྒྱ་རིགས་ལས་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འད་ུཐངེས་ལྔ་པ་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ཚོགས་འད་ུ
དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་འཕགས་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག	 ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་དགྭས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།	 དྲལི་
བསྒགས་དུྲང་ཆེའི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་
བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 	 ནའེུ་ཡོག་
གངོ་ཁརེ་སླབོ་ཆེན་གི་དགེ་རན་ཆེན་མོ་སྐུ་
ཞབས་ཞ་རིྨན་ལགས།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་ཤ་འབངོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས།			ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིརྒྱ་
རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འབའ་པ་སལྐ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 ཕི་དྲལི་དུྲང་འཕར་ཚེ་
རིང་དབངས་སིྐད་ལགས་དང་འཆི་མེད་ཚེ་
དབངས་ལགས།	 ཕི་དྲལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་ཤར་ཙོང་བསན་འཛིན་བད་ེ
ལནྡ་ལགས།	 	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་བཅར་བ་
དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀི་ཐགོ་མར་ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེས་ཚོགས་འད་ུ
དབུ་འཛུགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	ད་ེརིང་གི་ཚོགས་འདའུ་ིདགསོ་
པ་དང་དམིགས་ཡུལ་རྣམ་པ་ཚོས་རོབ་ཙམ་
མཁནེ་གི་རེད་སམྙ་གི་འདགུ	 བདོ་དང་རྒྱ་
ནག་གཉིས་དབར་གི་འབལེ་བ་ནི་ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་རིང་པ་ོརེད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
བདོ་གཉིས་ཁིམ་མཚེས་བས་ནས་ལོ་མང་

བསདྡ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ིགནས་
སབྐས་འདརི་བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་དཀའ་རྙགོ་ཧ་
ཅང་གིས་ཛ་དྲག་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མཆོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ད་ུ
བཙན་བལོ་ལ་ཕབེས་པའི་སབྐས་ཏ་ེཛི་པུར་
དང་ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་བའི་སབྐས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་ཁིད་ཚོས་བདོ་མི་
རིགས་ལ་ཧ་ཅང་གིས་གདགུ་རུྩབ་མནར་
གཅོད་བཏང་ཡོད་ཀང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་
འཁནོ་འཛིན་རྩ་བ་ནས་འཛིན་གནང་མཛད་
ཀི་མེད།	 བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་དཀའ་ངལ་ད་ེ
རྒྱ་མི་རིགས་དང་མཉམ་ད་ུགསོ་མོལ་གི་
ལམ་ནས་གསལ་རུྒྱའི ་ཡིད་ཆེས་མཛད་
ཡོད།	 མ་འངོས་པར་བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་མི་
རིགས་ད་ེའཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་
ཐུབ་རུྒྱ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	ད་ེནས་
བཟུང་བཙན་བལོ་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་དང་
སིྒག་འཛུགས་ཁག་མང་པ་ོཞིག་བཙུགས་
ཡོད་ནའང་བཙན་བོལ་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་
ཤེས་མཁན་མེད་པའི་ཆ་ནས་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་འཛུགས་མ་ཐུབ་
པ་རེད།	 	 ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ནང་ལ་
བདོ་ནས་ཕབེས་མཁན་མང་པ་ོབུང་བ་དང་།	
རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པའི་
ཆ་ནས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱ་སདྐ་ཤེས་
མཁན་ཁག་གཅིག་བཅུག་ནས་རྒྱ་མིའི ་
གསར་འགོད་པ་ད་ེའདྲ་རྡ་སར་སླབེས་པ་
ཡིན་ན།	 སདྐ་སུྒར་དང་བདོ་ནང་གི་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ད་ེ
བདོ་ཡིག་ཐགོ་སུྒར་རུྒྱ་སོགས་ཀི་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད།	ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༤	ལོར་ཕི་
དྲལི་ལས་ཁུངས་ནང་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་ད་ེཐགོ་

མར་བཙུགས་པ་དང་དའེ་ིའགན་འཛིན་ད་ེཟླ་
བ་ཚེ་རིང་ལགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་རེད།			
ད་ེནས་བཟུང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་
སུ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་བཙུགས་ནས་ལས་འགུལ་
མང་དག་ཅིག་སྤལེ་ཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ང་ཚོས་རྒྱ་རིགས་དང་
མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེའི་ནང་གི་
དནོ་ཆེར་བརིྩ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིབདནེ་
པ་ད་ེརྒྱ་མི་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་
ནས་གསལ་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་

རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ལ་གང་མང་སྙབོ་ཐབས་བདེ་
དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས།	དནོ་གཅདོ་ཁག་ནང་
རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཡོད།					ཐ་ེ
ལྦན ་ད ོན ་གཅོད ་ནས་ཟུར་དུ་ད ེའི ་ཐོག ་
དམིགས་བསལ་འབད་བརྩནོ་གནང་གི་ཡོད།			
གང་ལརྟ་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་རྣམས་
ཀིས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་བཞིན་ཡོད།	ད་
ཐངེས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་
བ་མང་ད་ུབཏང་ནས་ལུང་པ་འདྲ་མིན་ནས་
ཚོགས་བཅར་བ་བཅུ་ཙམ་བསླབེ་དགོས་ཀི་
འདགུ་ཅེས་ཚོགས་བཅར་བ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་
ཕེབས་ནས་མཐུན་རྐེན་ཚང་མ་སྦྱར་ཏེ་

ཚོགས་འད་ུཚོགས་ནས་གོ་རགོས་ཆ་ཚང་
སྤལེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 	 	 ཚོགས་བཅར་བ་
ལྔ་བཅུ་བརུྒྱད་ནས་རྒྱ་མི་མང་པརོ་བསྙབ་
ཐུབ་པ་བདེ་རུྒྱའི་འབད་བརྩོན་བདེ་དགོས་
འདགུ	 འབལེ་མཐུད་པ་རྣམས་ལའང་ཕག་
རོགས་གནང་མཁན་ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་མང་
ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
གཞི་རྩའི་ཚོགས་འད་ུདང་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེའདྲ་
བ་མུ་མཐུད་ཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་སབས།	 རྣམ་པ་
ཚོ་བརུྒྱད་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕབེས་
པའི་རེས་མ་འངོས་པར་ཚོགས་འད་ུགང་
ད་ུཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་ཕབེས་དགོས་ཀི་
འདགུ	 ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐསེ་རྒྱ་སདྐ་ཤེས་

མཁན་ད་ེའདྲར་ད་ལྟ་ནས་འབལེ་བ་གནང་
ས་ེག་སིྒག་གནང་རོགས་གནང་།	 ང་ཚོའ་ི
ད་ེརྒྱ་ཆེ་རུ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་མ་གཏགོས་ཆུང་
ད་ུགཏངོ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་མེད།	 ང་ཚོས་རྒྱ་
མི་དང་མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་བེད་དགོས་ཀི་
ཡོད་སབས།	 	 རྒྱ་སདྐ་ཤེས་མཁན་དགསོ་
ཀི་འདགུ		རྒྱ་མི་དང་མཉམ་ད་ུསདྐ་ཆ་ཤོད་
མཁན་ཚོར་ག་སིྒག་དང་ཟབ་སྦྱངོ་ཡག་པ་ོ
སྤད་ད་ེའག་ོདགོས་ཀི་འདགུ་མ་གཏགོས་རྒྱ་
མི་དང་མཉམ་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་ད་ེབག་ོགླངེ་
བདེ་རུྒྱ་ལས་ས་ླཔ་ོམེད།	 དརེ་བརནེ་ཚང་
མ་མཉམ་ད་ུའཛོམས་ནས་གསོ་བསྡུར་དང་

ཟབ་སྦྱངོ་ཡག་པ་ོགནང་ན་མ་གཏགོས་རྒྱ་མི་
ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རུྒྱ་ལས་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་མེད།	 དརེ་བརནེ་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩ་
ནས་འདིརེ་ཕབེས་རོགས་ཞུ་དགསོ་དནོ་འད་ི
ཡིན།	 	 ད་ེརིང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་འདརི་
ཕབེས་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 སིྤ་ཡོངས་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་
ནས་ང་ཚོའི་བདནེ་པར་ནསུ་པ་གང་ཙམ་
ཐནོ་ཡོད་རེད།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོས་གདངོ་
ལེན་བ་རུྒྱ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་སབས།	 	 རྣམ་པ་
ཚོ་འདིར་ཕབེས་ཞོར་ད་ུངེས་པར་ད་ུགལ་
ཆེན་པརོ་བརིྩ་རོགས་གནང་།	 ད་ེནས་རྒྱ་
ནག་དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་
པ་དང་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན།	
ངསེ་པར་ད་ུཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་ཡིག་
ཚན་པའམ་ཡང་ན་རྒྱ་ཡིག་འབལེ་མཐུད་
པར་ངསེ་པར་ད་ུགཏངོ་རོགས།	 	 	 ཕི་
དྲལི་དྲ་རྒྱ་སོགས་ཀི་ནང་ཕོགས་སིྒག་བ་
རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 མ་
འངོས་པར་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་
ཞིབ་འཇུག་བདེ་པ་ཡིན་ན།			གནས་ཚུལ་
ད་ེདག་དྲ་རྒྱའི་ནང་བཞག་ཡོད་སབས་ཞིབ་
འཇུག་བེད་མཁན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་
ཡོང་ངསེ།	 	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་རེས་ཚོགས་བཅར་བའི་དྲ་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།	 སིྤར་ཉནི་
གངས་ལའྔི་རིང་གི་ཚོགས་འདརུ་རྒྱལ་ཁབ་
འདྲ་མིན་ནས་ཕབེས་པའི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་
མཐུད་པ་དང་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་བཅས་
ཚོགས་བཅར་བ་གངས་	 ༤༧	 ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད།	 ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༡༣	ནས་	༡༧	བར་ཉནི་གངས་
ལའྔི་རིང་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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ངསོ་ཀི་བཤད་པ་ད་ེདག་སངོ་བཤད་ད་ུམ་ཕིན་པར་ཁདེ་ཚོས་ང་ོཐགོ་ལག་བསར་གནང་བ་མཐངོ་སབྐས་དགའ་པ་ོའདགུ
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ད་ེརིང་སྔ་དྲ་ོརྒྱ་གར་ཡུ་པི་
མངའ་སྡའེ་ིམེ་རཌ་གངོ་ཁརེ་ནང་	 Meerut 

རནེ་གཞི་བས་པའ་ིགཞུང་གི་སླབོ་གྲྭ་	 DAV 

Central Public School	 	 ཞསེ་པའ་ིནང་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་
ཀི་སླབོ་དབེ་དབུ་འབེད་མཛད་པ་མ་ཟད།	
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བའོི་ཚུལ་ད་ུདགེ་
ལས་སླབོ་ཕུྲག་གངས་	 ༡༥༠༠	 བརལ་
བར་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་ཡང་སྩལ་འདགུ	
སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཇིག་
རནེ་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་བཟང་སྤོད་ཅེས་པ་
ད་ེཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པར་གཞི་རྩའི་
མིའི་ལནྷ་སྐསེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	

རིན་ཐང་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་
ནས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་དགོས་
པའི ་ལམ་སནོ་སྩལ་བ་ལྟར་སླབོ ་གྲྭ ་ད ེས་
མཚོན་གངོ་ཁེར་མུམ་བྷའེི་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིཊ་ཊ་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་ Tata 

Institute of Social Sciences	 ཤེས་ཡོན་
བསི་གནས་ཁང་སོགས་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་

ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་འདྲ་མིན་ནང་སླབོ་
དབེ་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་
གོ་རགོས་སྤལེ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་མཇལ་
སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ཐུགས་
དགསེ་ཚོར་བུང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	 སིྤར་དངེ་དསུ་འཛམ་གླངི་ནང་ཕི་
དངསོ་པའོི་མཐུན་རྐནེ་གཙོ་བརོ་བཟུང་ནས་

ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བཟང་
པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་སྣང་མེད་ད་ུགཏངོ་
བཞིན་པར་བརནེ་འཛམ་གླིང་ནང་རྙགོ་ག་
བསདུ་མར་ཡོང་བཞིན་པ་དང་།	 རྙགོ་ག་ད་ེ
དག་དྲག་པའོི་སབོས་ཤུགས་ཀི་ལམ་ནས་
སེལ་ཐབས་མེད་སབས་ནང་གི་བསམ་བླའོི་
ཐགོ་ནས་སེལ་དགོས་པར་བརནེ་ཕི་དངསོ་
པའོི་འཛུགས་སུྐན་དང་ནང་གཤིས་རུྒྱད་ཀི་
རིན་ཐང་བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 ཆོག་ཤེས།	
བཟདོ་བསན་སོགས་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད་ེ
དག་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་དགོས་
སྐརོ་དང་།	དསུ་རབས་	༢༡	འད་ིགང་འདྲ་
ཆགས་མིན་གཞོན་སྐེས་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཡོད་
པར་བརནེ་ད་ལ་ྟནས་གཞོན་སྐསེ་མི་རབས་
གསར་པ་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་འཛམ་

གླིང་འཚེ་མེད་ཞི་བད་ེདང་བམས་བརྩེ་ལྡན་
པ་ཞིག་བཟ་ོཐབས་བདེ་དགོས་སྐརོ་སོགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེཡང་གཞི་རྩའ་ིཐངེས་
འདིར་ཆོས་ལུགས་མ་བརནེ་པའི་བཟང་
སྤདོ་སྐརོ་གི་སླབོ་དབེ་ད་ེདག་གོ་སིྒག་གནང་
མཁན་	AyurGyan	Nyas	ཐབེས་རྩ་ཁང་
ཡིན་འདགུ་ཅིང་།		འཛིན་རིམ་དུྲག་པ་ནས་
བརྒྱད་པའི་བར་གི་སླབོ་མ་ཚོར་ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་སླབོ་ཚན་
ཚོད་ལ་ྟགནང་ཡོད།	མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་དགུའི་སླབོ་སིྤ་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་
དང་མ་འབལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་གི་སླབོ་
དབེ་རེ་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་བཅས།།

འབས་སྤུངས་བད་ེཡངས་གྲྭ་ཚང་གིས་གནས་
ཆུང་སྐ་ུརནེ་མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་

བསར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་ས་ྔཐགོ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའ་ིགནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གླངི་གི་གྲྭ་ཚང་ད་ུགཞུང་བསནེ་དག་ལའྷ་ིགཙོ་བ་ོགནས་
ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་རནེ་ཐུབ་བསན་དངསོ་གུབ་མཆོག་འད་ིལོ་དགུང་གངས་	
༦༠	ཕབེས་པ་དང་།	 ཆོས་སྐངོ་ཞལ་གཟགིས་བུང་ནས་མི་ལོ་	༣༠	འཁརོ་བའ་ིབཀྲནི་རསེ་
དྲན་ད་ུའབས་སྤུངས་བད་ེཡངས་གྲྭ་ཚང་གི་འདསུ་མང་ཡོངས་ནས་བརན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ།	 ད་ེབཞིན་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་
པ་གཞན་མཆོག	 ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་དང་།	 གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཁག་གཅིག་བཅས་ཕབེས་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་མི་རིགས་འདྲསེ་མའ་ི
བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥	 ཐགོ་
ཕི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་མི་
རིགས་འདྲསེ་མའི་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཐགོ་
མར་ཚང་མར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤར་མི་རིགས་འདྲསེ་མའ་ི
བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་ཚོགས་འད་ུཐོག་
མར་ལས་འཆར་སྤལེ ་མཁན་གངས་ང་
རང་གཅིག་ཡིན།	 སབྐས་དརེ་ལནྷ་ཚོགས་
དང་པ་ོད་ེཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ནང་
ཚོགས་ཡོད།	 	 སེམ་	 Sam	 གིས་སབྐས་
ད ེར་སིད་སྐོང་ནས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡིག་
ཐགོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བརྙན་འཕྲནི་ཐུང་
ཐུང་ཞིག་བཀུར་རོགས་ཞེས་གསུང་བུང་།	
ད་ེནས་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པ་ད་ེསུད་
སིར་ཚོགས་པ་རེད།	 	 སབྐས་དརེ་མཐུན་

འགུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཞུས་རུྒྱ་བུང་།	
སབྐས་དརེ་ཁདེ་ཚོས་མ་འངོས་པར་རྡ་རམ་
ས་ལར་ཚོགས་འདུ་ ཚོགས་ཐུབ་ཐབས་
གནང་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།	
གང་ཡིན་བརོད་ན་མི་རིགས་འདྲསེ་མའི་
བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་ཚོགས་འད་ུའཛམ་
གླངི་ས་གནས་གང་སར་ཚོགས་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་རྡ་རམ་ས་ལ་འད་ིབདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་

ཀི་བསི་གནས་གཙོ་བ་ོཡིན་སབས་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཐེངས་འདིར་ང་ཚོས་བདོ་རིགས་
འདྲསེ་མའི་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་གོ་སིྒག་
ཞུ་ཐུབ་པ་འདི་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས་བསགྔས་བརདོ་
དང་སྦྲགས་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ས་ྔལོར་
སུད་སིར་ཡོད་སབྐས་བདོ་རིགས་འདྲསེ་མ་
ཞིག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་མི་
རིགས་འདྲསེ་མའི་བདོ་རིགས་ཐགོ་ལངས་
ཕགོས་གང་ཡོད།	 ཅསེ་དྲསི་བུང་།	 སབྐས་
དརེ་ངས་མི་རིགས་འདྲསེ་མའི་བདོ་རིགས་
་ཁདེ་རྣམ་པ་ཚང་མ་བདོ་མིར་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་བརདོ་རུྒྱ་བུང་།	 གང་
ཡིན་བརདོ་ན་ངས་ཁདེ་ཚོ་མི་རིགས་འདྲསེ་
པ་ཙམ་ལས་བ ོད་རིགས་གཙང་མ་ཞིག་
མིན་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་རྩ་བ་ནས་ཞུ་གི་མེད།	
དརེ་བརནེ་བདོ་མི་སིྤ་འདྲ་སིྤ་མཚུངས་ལ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་ལངས་

ཕོགས་གང་ཡིན་པ་ད་ེདག་ཁེད་རྣམ་པར་
ཡང་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 ལགྷ་པར་ང་
རང་སྒར་ལ་མཚོན་ནའང་སྤུན་མཆེད་ཁག་
གཅིག་མི་རིགས་འདྲསེ་མ་ཡིན།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དཔ་ེབཞག་
གནང་མཛད་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་
རིགས་གཅིག་གུར་གི་འདུ་ཤེས་རྩ་ཆེར་

འཛིན་ནས་སིྤའི་བད་ེདནོ་གལ་ཆེར་འཛིན་
དགོས་པའི་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ ་གཞིར་
བཞག་ཐགོ	 ཁངོ་གི་དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་
འགོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་མི་
རིགས་དང་ལྷན་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་
གནས་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་འཆར་
སྣང་ད ེ་འགོ་བ་མི ་རིགས་ཡོངས་རོགས་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགོས་པ་ད་ེ
ཡིན་སབས་བདོ་མི་ཚོས་ཁེད་རྣམས་ཀང་
བདོ་མི་སིྤ་འདྲ་སིྤ་མཚུངས་སུ་ངསོ་འཛིན་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་གདནོ་མི་ཟ།	 འད་ིག་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དྭང་བངླས་ཞབས་ཞུ་
ཚན་པའི་ནང་ཕག་ལས་གནང་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཆོག	 ཁདེ་
རྣམ་པ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆ་ཤས་
ཡིན་སབས་དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུ་གནང་
འདདོ་ཡོད་ཚེ་སྒ་ོཕ་ེཡོད།	 འཛམ་གླངི་ནང་
སྐབས་བཅལོ་བ་མི་གངས་ས་ཡ་	༦༠	ཡོད་
ཁངོས་ནས་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བའ་ིགནས་
སངས་དྲག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་མི་རབས་རན་པ་ཚོས་སྐུ་ངལ་
མཛད་པར་བརནེ་ནས་བུང་ཐུབ་པ་ཞིག་
རེད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ཐངེས་འདའིི་ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལའི་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་འདརུ་ཨ་
རི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ནས་བདོ་རིགས་
འདྲསེ་མ་གཞནོ་སྐསེ་གངས་	 ༡༤	 མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 གཞནོ་སྐསེ་ད་ེ
དག་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ་པ་མ་ཟད།		གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་སླབོ་གྲྭ་སོགས་
སུ་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད།	ཚོགས་
འད་ུའདིའི་ཐགོ་མི་རིགས་འདྲསེ་མའི་བདོ་

རིགས་ནང་ཁུལ་དབར་ང་ོཤེས་དང་བསམ་
ཚུལ་བར་ེལེན།	 ལགྷ་དནོ་བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོ
གཅསེ་སུང་དང་།	བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་
ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་ཕགོས་སོགས་
ཀི་ཐད་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་གནང་འདགུ	
མི་རིགས་	 འདྲསེ་མའ་ིབདོ་རིགས་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་དང་པ་ོད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་
ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ད་ུཚོགས་པ་
དང་།	 ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པ་ད་ེསུད་
སིའི་གངོ་ཁརེ་ཛུ་རིག་ནང་ཚོགས་ནས་ད་
ཐངེས་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གསུམ་པ་ཆགས་
ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན།
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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༩	
ནས་	 ༡༢	 བར་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྒྱལ་ས་པཱག་ Prague	 ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིཝ་སི་ལབ་ཧ་ཝལེ་	 Vaclav Havel 

ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་	Forum 2000	ཞསེ་
པའ་ིཚོགས་པ་དང་།	 ལིན་ཧཌ་ཐབེས་རྩ་	
Linhart Foundation	 ད་ེབཞིན་	 Tibet 

Open House	 དང་རྒྱལ་ཡོངས་འགམེས་
སནོ་ཁང་	 National Gallery	 ཝ་སི་ལབ་
ཧ་ཝལེ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་	 Vaclav Havel 

Library	 བཅས་ཀི་མཐུན་འགུར་གནང་
ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་།	 འཛམ་གླངི་
ཞི་བད།ེ	 ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་པར་རིས་འགམེས་སནོ་
ཞིག་གནང་འདགུ	ད་ེཡང་འགམེས་སནོ་དབུ་
འབདེ་སྐབས་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་བདོ་མི་དང་ཅགེ་མི་མང་དབར་
དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཡོད་སྐརོ་དང་།		
ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་ད་ེསྔ་གཅིག་
བསྡུད་དབང་འཛིན་རིང་ལུགས་འགོ་ལོ་ང་ོ	
༤༠	 ལགྷ་ཙམ་རིང་སྡགུ་སྦྱངོ་མྱངས་ཡོད་
པ་ལརྟ་བདོ་མི་རྣམས་ཀང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཅིག་བསྡདུ་
དབང་འཛིན་པ་ཚོའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་
སིད་བུས་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་
དང་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་
འཛིན་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ཝ་སི་ལབ་ཧ་ཝེལ་
མཆོག་དང་དམིགས་བསལ་མཛའ་བརྩེའི་

འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།			
ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་རྣམ་གཉསི་དབར་མང་
གཙོའ་ིརིང་ལུགས་གངོ་མཐ་ོདང་།		འཆམ་
མཐུན་གི ་སིྤ ་ ཚོགས་སུྐན་གནང་མཛད་
རུྒྱའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་སོགས་ཐུན་
མོང་གི་བཞེངས་ཕོགས་གཅིག་གུར་ཡིན་
པ།	སདི་འཛིན་དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་
སབྐས་ཏ་ེཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུལ་དརེ་
གདན་འདྲནེ་ཞུས་པ་ལརྟ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸ཞབས་སོར་བཀའ་
དྲནི་བསྐངས་ཡོད་པ་ད་ེནི་ཡུལ་དརེ་རང་
བཙན་ཐབོ་རསེ་གལ་ཆེའ་ིམི་སྣ་གདན་འདྲནེ་
ཞུས་པ་ཆེད་ཐགོ་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།			
དསུ་སབྐས་ད་ེནས་བཟུང་ཡུལ་དརེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཆིབས་སུྒར་ཐངེས་	 	 ༡༡	 བསྐངས་ཡོད་
པར་བརནེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སིད་འཛིན་
དམ་པ་ཁངོ་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ཡུལ་དརེ་
གདན་འདྲནེ་ཞུ་གནང་མཛད་པ་དརེ་དསུ་
རག་ཏུ་བཀའ་དྲནི་སྙིང་བཅངས་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 	 སདི་འཛིན་དམ་པ་ཁངོ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་

ད་ེན་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་གངོ་གུན་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོཕགོ་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།		ཕགོས་
མཚུངས་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་མཛད་
པ་ད་ེན་ིདསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་བུང་བའ་ི
མང་གཙོའ་ིའཐབ་རྩདོ་གཞན་ལརྟ་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ཞིག་གིས་དྲག་པའོི ་སབོས་ཤུགས་
ལ་བརནེ་པ་ལ་ྟབུ་དང་།	 ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་
རང་གི་མི་མང་གནེ་ལངས་བུང་ནས་འཚེ་
བའི ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཐར་མང་གཙོ་
བུང་བའི་གནས་སངས་ལ་ྟབུ་རྩ་བ་ནས་མིན་
པར།			༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ངང་སྤབོས་
པ་བཅས་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་
ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས།	 ཐངེས་འདརི་འགན་འཛིན་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ལྷན་པཱག་
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་ཁང་	 Ti-

bet Open House	 གི་འགན་འཛིན་དག་ེ
བཤེས་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ་ལགས་ཀང་ཡོད་པ་
བཅས།།	

ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕི་དྲལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་པར་རིས་
འགམེས་སནོ་གི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅།	།རྡ་ས་གངས་སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་
ཁང་ད་ུམ་བན་ལས་རོགས་དང་གཙང་བཟ་ོ
གཅིག་ལྕགོས་ཀི་ས་མིག་སངོ་པ་གཅིག་ཡོད་
ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་ལས་
བདེ་ད་ུཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༣༠	 ཕི་དྲ་ོཚོུད་	 ༥་༠༠	
འགངས་མེད་དཔལ་འབརོ་ལས་	ཁུངས་ཀི་
དུྲང་ཆེའི་མཚན་ཐགོ་འཚང་སྙན་དང་ཡིག་
ཆ་ཁག་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།		བདོ་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་		༢༡		ནས་
མི་ཉུང་ཞིང་		༤༧		ལས་མ་བརལ་བ།
༢།	 ལོ་གསུམ་རིང་སིྤ་སྒརེ་ཚོགས་པ་གང་
རུང་ནས་མ་བན་ལས་རོགས་སམ་གཙང་
བཟོའི ་ལས་འཁུར་ཞུས་མྱོང་ཡོད་པར་
དམིགས་བསལ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ།
༣།	རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་ཟིནཔའི་ངོ་
བཤུས་དང་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་		༣		ཚེས་		༣༡		བར་ཕུལ་
ཟིན་པའི་ངོ་བཤུས་བཅས་ཀི་སངེ་ས་འགོ་
འཛིན་ནམ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་
དུྲང་ཡན་གི་དག་མཆན་འཁདོ་པ།
༤།			གཅངོ་ནད་མེད་པ་དང་གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ	 ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ི
ཚད་ལནྡ་ནས་ང་ོསྦྱརོ་ང་ོམ།
༥།	 རུྒྱན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསཻ་སྐནོ་མེད་པའ་ིས་

གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ངོས་
སྦྱརོ་ང་ོམ།
༦།			ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ནས་དག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
༧།	 	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་ཞུ་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བང་།	 གླགོ་འཕྲནི།	 ཁ་པར་	 ཨང་
གངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་
བཀདོ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་ས་དམིགས་
ཐགོ་གདམས་བསུྒག་བུང་རསེ་ཟླ་དུྲག་རིང་
ཚོད་ལ་ྟདང་།	 ད་ེརསེ་ལོ་གཉསི་རིང་ཆོད་
གན་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་རེས་བབ་གཟིགས་
ཀིས་ལས་བདེ་གསོལ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ང་ོ
མར་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་	༢༠༡༧		ཟླ་	
༡༠	ཚེས་		༡༡	ལ།།
Secretary
Department of  Finance
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Dharamsa-
la-176215
Distt. Kangra(H.P)
Tel: +91-1892-223738 / 222487
Fax: +91-1892-222349
E-mail: finance@tibet.net

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི	
kingdom	 Foundation	 འཛུགས་མཁན་

སྐ་ུཞབས་	Ravi	Kandal	ལགས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་།	 བདོ་པའ་ིགནས་སངས་
ཤེས་རགོས་སདླ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་ད་ུགངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་ཕབེས་སབྐས།	 	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
ནས་སྣ་ེལེན་མཇལ་འཕྲད་དང་སྦྲགས།	བདོ་

ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པའ་ིསྐརོ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་

གི་སིད་བུས་ལག་
བསར ་བས ་དང ་
བདེ་བཞིན་པ་དརེ་
བ ོ ད ་ མི ་ རྣ མ ས ་
བ ཟོ ད ་ ཐ བ ས ་
བལ་མཐར་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	 ནས་བདོ་
མི་ཚོས་རང་ལུས་
མེར་སེག་གི་ལས་

འགུལ་སྤལེ་འག་ོབརྩམས་པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་སྐནོ་ཚབས་
ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 བདོ་
ཀི་གཙང་པ་ོཆེ་ཁག་ཐོག་གང་བུང་ཚད་
ལས་བརལ་བའི་ཆུ་རགས་མང་དག་ཅིག་
བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པའི་ལས་འཆར་
བསདུ་མར་སྤལེ་བ་དསེ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་གི་འཚོ་རནེ་སོགས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཧ་
ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་སོགས་ཞིབ་
ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	
ལས་དོན་གནང་ཕོགས་སོགས་ཀི ་ཐད་
གསལ་བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་།	 གཞན་
ཡང་སྐབས་དརེ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སྐརོ་ལ་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་
དང་ཆབས་ཅིག་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་སླད ་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ ་ཚབ་དང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞི་བའི་ལམ་
ནས་གོས་མོལ་གནང་ཐབས་བེད་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་མཐར་དྲ་ིབ་ཁག་ལ་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་ཀང་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཞི་བདའེ་ིསྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་	Ravi	Kandal	ལགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅།	 །རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུ
མི་རིགས་འདྲསེ་མའི་བདོ་རིགས་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་བཞིན་པ་
དང་བསནུ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་མི་རིགས་འདྲསེ་མའ་ིབདོ་རིགས་
ན་གཞོན་ཁག་ཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་འཚམས་འདྲ་ིགནང་འདགུ	 ད་ེརསེ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་།	བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འག་ོ
ལུགས་དང་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས།			ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་མ་

ཟད།	 ཁངོ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་ལོ་
རུྒྱས་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་ཕིར་རང་ཡུལ་ད་ུ
འབོར་མཚམས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	 	 གཞུང་
གི་གནད་ཡོད་འག་ོཁིད་མི་སྣ་སོགས་ལ་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་གི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་
རེ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་
སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་
ཁངོ་རྣམས་ལ་གསུང་དནོ།	 	 མིའ་ིརིགས་
དཔྱད་ཞིབ་པ་དང་།	 གནའ་རས་དཔྱད་
ཞིབ་པ་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་བེད་སྐབས་བདོ་
མི་རིགས་ད་ེལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་མང་པའོི་སྔནོ་
ནས་བུང་ཡོད་པར་བརནེ་གཞོན་སྐསེ་ཚོས་
ཀང་རང་ཉདི་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་
སེམས་ནང་སྤབོས་པ་དང་བཅས་བདོ་ཀི་
འཐབ་རྩོད་ཐོག་ནམ་ཡང་སེམས་ཤུགས་
མ་ཆག་པར་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པའི་
འབོད ་སྐུལ ་ཡང་ ཞུས ་ཡོད ་པ ་བཅས།།

མི་རིགས་འདྲསེ་མའ་ིབདོ་རིགས་ན་གཞནོ་
ཁག་ཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ

ཕབེས་པ།


