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།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་
སྤལེ ་བའི་ཤེས་ཡོ ན་བསླབ་གཞི ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་
འཁོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༥ མོ ་རི ་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་དཔོན་ཆེ ན་ རྒྱ་གར་གྱི ས ་གཙོ ས ་འཛམ་གླིང ་རྒྱལ་ཁབ་ གནང་། དེ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་སྤྱི་
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་ མོ་བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་ནེ་གི ་ལགས། བོད་ ཁག་ ༣༧ ནས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་། མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སི ཱ ་ ཤེ ས ་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ག་
གྷལ་གནམ་ཐང་བརྒྱུ ད་བཞུགས་སྒར་དུ་རྒྱ་གར་

ཤེས་ཡོ ན་དང་ ཡོ ན་སླ བོ ་གསོ འི ་ བསླ བ ་གཞི ་དབུ ་འབྱེ ད ་ གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་ནང་གི ་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་ལེགས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་ འབྲེལ་བའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་སོགས་ མཛད། དེ་རྗེས་ལྡ་ི ལི ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ པར་གྲུ བ ་ར ྗེས ་༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་ བར་འཁོད ་
པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ་བ།
ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

tel

Andaz Ho-

གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་སྤྱི་ཚོ གས་དང་།

པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག

ཤེས་ཡོ ན་སླབོ ་ ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༡༣༠༠ ལྷག་ལྷན་འཛོ མས་

ཆེན་གཞོན་པ་མཆོག་དང་། ནོ་ལྦལ
ེ ་ཞི ་བདེའ་ི ཡོ ད།

གཟེང ས་རྟགས་བཞེས ་མྱོང ་མཁན་རྒྱ་གར་

བ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལཤི ་སཏྱཱརཐི ་མཆོ ག་བཅས་

སེམས་མྱོང་།

བཟང་སྤྱོད་བཅས་སྤལེ ་བའི་
ཤེ ས ་ཡོ ན ་སླབོ ་གསོ འ མ་སི ཱ ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་སླབོ ་

ཀྱི ས ་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུ བ ་མཚམས་

གསོའི་བསླབ་གཞི ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་དབུ་འབྱེད་

བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་

ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། བཀུར་འོས་ཆོས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

མཛད་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུས་ལྡ་ི

གྲོགས་ཕོ་མོ་རྣམ་པ།   ངོས་རང་ཉིད་ཀྱང་

འགྲོ་ བ་མི ་ འཐེར ་འབུ མ ་བདུན ་ཡོ ད ་ཁོང ས་

ལི ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་གཞོན་པ་དང་
ཤེ ས་རི ག་བླནོ ་ཆེ ན་གཅི ག་ལྕགོ ས་སྐུ་ཞབས་

Manish Sisodia

མཆོག་དང་།    བྱིས་

པའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་ནོ་ལྦལ
ེ ་ཞི ་བདེའི་

སྟོན་པ།

ནས་གཅིག་ཡི ན།   དེར་བརྟེན་འགྲོ་བ་མི ་

དཔལ་ས་སྐྱའི་སྐྱབས་མགོན་གོང་ ཀྱིས་ཐོག་མར་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་འབྲེལ་ རི གས་སྤྱིའི་བདེ་ཐབས་ལ་དམི གས་ནས་ལྷན་

མ་ཕུན་ཚོ གས་ཕོ་བྲང་གི ་གདུང་སྲས་སྐྱབས་ ཡོ ད་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་ ཚོ ག ས་འདི་ ལྟ་ བུ ར ་བཅར་རྒྱུ ་བྱུ ང ་བར་ཧ་

བ་སྐ་ུ ཞབས་ཀེ་ལཤི ་སཏྱཱརཐི་མཆོག   ཨེ ་

རྗེ་ཨ་བི་ཀྲ་ཏ་བཛྲ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག  དགོན་ གནང་གྲུབ་མཚམས་བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་ ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
སྡ་ེ གྲྭ་ ཚང་ཁག་གི ་མཁན་པོ་དང་ལས་ཚབ། ནེ་ གི ་ལགས་ཀྱི ས ་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་གསུ ང་བཤད་ སླབོ ་སྩལ། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

ཆེ་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་པར་ཁོང་གི ་དབུ་ཁྲིད་ པ་ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་སླར་ཡང་ཕེབས་རོགས་ ཡང་མུ ་ མཐུ ད ་གནད་དོན ་ར ག
ྟོ ་ཞི བ ་གནང་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས ་མྱོང་མཁན་རྒྱ་གར་

བོད་ནང་ད་ུ གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་མགྱོགས་མྱུར་ཕེབས་ཐབས་གནང་རོགས།

༡

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ལམ་སྟོན་འོག ་ཉེ་ ལམ་ཨ་རི འི་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ གསུང་པ་མ་ཟད།

དེ་སྔ་བོད་ནང་དུ་གཞུང་ རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདུག ལྷག་པར་

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཨན་དཱཛ་ Andaz
Hotel གསོལ་མགྲོན་ཁང་ནང་སྤྱི་ཚོ གས་དང་།
སེམས་ཚོ ར། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་
སླབོ ་གསོའི་བསླབ་གཞི ་རྩ་འཛི ན་གཏན་འབེབས་
ཀྱི་དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒ་ོ དང་འབྲེལ་བའི་གསར་
འགོ ད ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཞི ག ་གི ་ ཐོག ་སྐུ་ མག ནྲོ ་གཙོ ་
བོར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་
༥ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གི ས་ཨན་དཱཛ་གསོལ་མགནྲོ ་ཁང་དུ་སྤྱི་
ཚོ གས་དང་། སེམས་ཚོ ར་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་
ཀྱི་ཤེ ས་ཡོ ན་སླབོ ་གསོ འི་བསླབ་གཞི ་དབུ་འབདྱེ ་
མཛད་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་མཛད་འཕྲིན་གཞན་ཁག་
གཅིག་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཚེ ས་
༨
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༤༥ ཙམ་ལ་ག་གྷལ་
གནམ་ཐང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་བོད་
མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་། སྲིད་ཚབ་ཆོས་རི ག་
བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག དེ་
བཞི ན་བཞུ གས་སྒར་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་སེ ར་སྐྱ་མང་
ཚོ ག ས་བཅས་ནས་ཕེབ ས་བསུ འི་ ས ་ྣེ ལེ ན ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །
ཆ་ཏི་ སི ་ གྷིར ་མངའ་སྡའེ ི་ སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་མཆོ ག ་མན་

འཛུ ག ས་བདེ་ སྲུ ང ་བཀའ་བླནོ ་འཕགས་པ་ ནས་བོད་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི ་གོ་སྐབས་ འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་པ་ལྟར་སླར་ ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚན་ སྤར ་ཕན་བདེ་ གླིང ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་བ།
ཚེ ་རི ང་མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་ Reciprocal ཡང་མགྱོགས་མྱུར་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་ པའི་ Congressional Executive Com༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་
ཊོ ན ་དུ་ ཨ་རི འི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ ་ Access to Tibet Act ཁྲིམས་སུ་གཏན་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ ཝན་

Jim McGovern

འབེབས་གནང་ཐུ བ་ཡོ ད་སྟབས་གཞི ས་བྱེས་

ཕེབ ས་ནས་ཁོང ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་

གང་སར་གནས་པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་

མཆོ ག ་མཆོ ག ་གི ་ ལས་ཁུ ང ས་གསར་པར་
འདུག

སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ

ི ་ས་ཕྱོགས་
བོད་མི ་དང་། དེ་བཞི ན་འཛམ་གླང
བླ་ོ སྟོབས་ཆེ ན་པོ་སྐྱེ་གཞི ར་གྱུར་བར་བརྟེན་

ཝན་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་ཨ་རི ར་ བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་དུ་ཕེབས་པ་དང་།

འདུག

ཕྱོགས་མཚུངས་སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ ཕྱོགས་མཚུ ངས་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་དེང་
སླད་ཕེབས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ སྐབ ས་བོད ་ནང་དུ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ དྲག་
གནང་ཡོ ད་འདུག

གནོན་འོག་བོད་མི འི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་

དེ་ ནས་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་ཉེ་ ཆར་རྒྱ་ སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་མི ་ ཐུ བ ་ཐབས་གནང་དགོ ས ་པའི ་ འབོད ་སྐུལ ་

mission on China

བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་ སྐརོ ་དང་།   དེ་ལྟར་བོད་མི ་ཚོ ས་ཛ་དྲག་གི ་

ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐ་ུ པེ་ལོ་སི ་མཆོག་ལས་ཡུན་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

སྐརོ ་གསུངས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་སྐར
ོ ་

ནག་གི ་མཁས་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་བོད་མི འི་ ༡༥༣ གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད་

ཞུས་པ་དང་།

འབྲེལ་ཡོ ད་རྣམས་དང་

ད་ལྟ་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ འབྲེལ་བ་གནང་ཐོག་བོད་དོན་ཐོག་མུ ་མཐུ ད་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བཙན་བྱོལ་ ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་དགོས་དོན་གཙོ ་བོ་བོད་མི ་ རི ང་དེ་ལྟར་གནང་ཐུ བ་རྒྱུ ར་ཡི ད་ཆེ ས་ཡོ ད་ དེ་ བཞི ན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་བདེ་ སྲུ ང ་
དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ལོ་ངོ་

༦༠ ཚོ ས་རང་གི ་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

འཁོར ་བའི ་ དུས ་དྲན་ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན ་པའི ་ སྐད་ཡི ག

ཁོར་ཡུག་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ དེ་ བཞི ན ་བལ་ཡུ ལ ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་བཙན་

ངང་ནས་སྲུང་བརྩི་ཞུ ས་པའི་སྐར
ོ ་གསུང་པ་ ཡི ན་པ་དང་།   བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་ བྱོལ ་བ་རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞི ན ་པའི་ དཀའ་
དང་སྦྲགས། བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ནས་གྲོས་ སྟངས་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཙོ ་ ངལ་སྐརོ ་གསུང་སྐབས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་
ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་མཆོ ག ་གི ས ་ལྷག ་བསམ་ བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ མཆོ ག་གི ས ་ལོ ་གཉིས ་གོང ་གནད་དོན ་དེའི་

ཟོལ་མེ ད་ཐོག་ནས་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ལ་ བཅས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག   གྲོས་ ཐད་བལ་ཡུ ལ ་ནང་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཨ་

རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་མཆོ ག་དེ་སྔ་རྡ་སར་ཕེབས་ རི འ་ི གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཟིན་

གོ་བསྡར
ུ ་གནང་འདུག

དེ་ ར ས
ྗེ ་མཇལ་འཕྲད་གྲུ བ ་མཚམས་བཀའ་
བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་སྐུ་ཞབས་ཇི མ་མེ ག་གྷ་ོ ཝན་

མཆོ ག ་ལ་འཚམས་ཞུ འི ་ མཇལ་དར་ཕུ ལ ་
འདུག་པ་བཅས། །

གྱི ་ སྔ་ ད ་ྲོ ཆ་ཏི་ སི ་ གྷ ར ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་ཨ་
ནན་ཌི ་བྷན་པ་ཊེལ་ Shrimati Anandiben
ི ་བོད་མི འ་ི
Patel མཆོག་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླང
གཞི ས་ཆགས་སུ ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད།
དེ་ ཡང་ཆ་ཏི་ སི ་ གྷིར ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་ཨ་
ནན་ཌི ་བྷན་པ་ཊེལ་མཆོག་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ
དྭགས་པོ་དགོན་པའི་ནང་ཕེབས་ཏེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཞུགས་ཁྲི་
རི ན་པོ་ཆེར་མཇལ་དར་བསྒྲོན་ཡོ ད།
སྐབ ས་དེར ་ས་གནས་ལྷ་ མོ ་ ཚོ ག ས་པ་དང་སླབོ ་
ཕྲུ ག ་རྣམས་ནས་བོད ་ཀྱི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་གཞས་སྣ་
འཁྲབ་སྟོན་གྱི ་ ལམ་ནས་ཕེབ ས་བསུ འི ་ སྣེ་ ལེ ན ་
ཞུས།
མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་སླབོ ་
ཕྲུ ག ་ཚང་མར་མངར་ཆ་དང་ཤི ང ་ཏོག ་གནང་
སྟེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ལུ གས་ཀྱི་གལ་
གནད་སྐརོ ་དང་། ས་གནས་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་
བོད་མི ་ཚོ ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་བར་དགའ་ཚོ ར་
བྱུང་བའི་སྐརོ ། དེ་སྔ་བོད་ནང་ཚར་གཅིག་བསྐྱོད་
མྱོང་ཡོ ད་པ་དང་། ཐེངས་འདིར་མན་སྤར་ཕན་
བདེ་ གླིང ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ འཚམས་
གཟི ག ས་གནང་བ་དེས ་ཁོང ་རང་ཉིད ་ལ་སླར ་
ཡང་བོད ་ནང་སླབེ ས་པ་ལྟ་ བུ འི ་ ཚོ ར ་སྣང་བྱུ ང ་
སྐརོ ་སོགས་གསུ ངས། ས་གནས་གཞི ས་ཆགས་
དང་། ས་གནས་འགོ་འཛི ན། ས་གནས་འཐུ ས་
ཚོ གས་བཅས་ཐུ ན་མོ ང་གི ས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ལ་
སྟོན་པའི་སྐུ་ཐང་ཞི ག་ལེ གས་སྐྱེས་སུ ་ཕུལ་ཡོ ད་པ་
བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠
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མང་གཙོའ་ི རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་འཐབ་རྩོད་པའི་དཔའ་བོ་གཉིས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

ུ ་ཡང་གནང་ཡོ ད།
ཡོ ངས་དང་ཞབས་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་ གི ས ་སྐུ་ གཤེ ག ས་དམ་པ་ཇོར ་ཇ་ཕར་ནན་ རེ་སྐལ

བྱས་པའི་

Indresh Kumar

༦

ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་
Constitution Club

ཞེས་པའི་

ཚོ གས་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་སྲུང་བླནོ ་ཆེན་
George Fernandes

མཆོག་དང་།

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཆོ ག ་གི ་ དམི གས་བསལ་སྐུ་ ཚབ་ཟུ ར ་པ་

དང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་ཟུར་དང་བཀའ་ཟུར་

ྲོ ་རྒྱལ་མཚན་
རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་ དེ་ནས་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་སླབོ ་དཔོན་སྐྱབས་ ཅེས་དང་སྐ་ུ ཞབས་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གས

བག ྲེས ་པ་སྐུ ་ ཞབས་ཨི ན་དེ་ རེ ཤ ་ཀུ ་ མར་ ཌེས་མཆོག་དང་།

མཆོག རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་ མཚན་མཆོ ག ་རྣམ་གཉིས ་ནི་ མང་ཚོ ག ས་ རྗེ་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོག་གི ས་གསུང་ མཆོ ག་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ དམི གས་བསལ་སྐུ་ ཚབ་

དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་མ་

ཟུར་པ་སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ཇོར་ཇ་ཕར་ནན་ ཐེའ་ོ མ་ཁཱ་སི །
ཌེས་

ཞི ང་གཤེགས་མཆོག་ནི་ངའི་ཕྱག་སྦྲེལ་རེད།  

Matteo Mecacci

ལྕམ་སྐ་ུ ཇ་ཡ་ཇེ་ཌི ་ལི ་
ley

ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

མཆོག

དེ་བཞི ན་ཁོང་སྐ་ུ འཚོ ་

བཞུ གས་སྐབས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོ ལ་ཐེངས་

Smt. Jaya Jait-

དགུ ་ བྱུ ང ་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་བོད ་དོན ་ཆེ ད ་སྐུ་

མཆོག    ལ་དྭགས་བླ་མ་བླ་ོ བཟང་

ལས་ཧ་ཅང་སྐྱོན་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

ཡེ ་ཤེས་མཆོག བླ་མ་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་

སྐབ ས་དེར ་འཕ དྲོ ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་

མཆོག  དེ་བཞི ན་ལྡ་ི ལི ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་དང་

སྐ ྱོང ་དབང་ཕྱུ ག ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ་ གཤེ ག ས་

རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་རྣམ་གཉིས་ གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐུ་

ི ་
ལྡ་ི ལི ་བསམ་ཡས་གླང

ཇོར་ཇ་ཕར་ནན་ཌེས་མཆོག་ནི། བོད་མི འ་ི

རྩོད་གནང་བར་དཔའ་བོའི ་ མཚན་གནས་ སོ གས་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱི ས་ཐོག་མར་གནད་

ྲི ་པོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་
ཁྲོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། ཁོང་རྣམ་ དོན།   དམ་པ་ཁོང་གཉིས་ནི་ངའི་གྲོགས་ ཁོང་གི ་མི ་ཚེ ་ཧལ

ཀྱིས་རང་དབང་དང་མང་གཙོ། འདྲ་མཉམ་ ཚབ་དང་མི ་མང་།

གྲོགས་པོ་སྙངི ་ཉེ་ཤོས་ཤི ག་དང་།

དམ་པ་

གྱི་ཐོབ་ཐང་ཆེ ད་སྐུ་ཚེ ་ཧྲིལ་པོའི་རི ང་འཐབ་

བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡའེ ི་དགེ་རྒན་དང་སླབོ ་ཕྲུག་

ཐོག་ནས་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོ ད།

ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་སྐུ ་ གཤེ ག ས་

ོ ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།
གཉིས་ཀྱི ་སྐུ་ཚེ ་ཧྲིལ་པོའི་རི ང་འགྲོ་བ་མི འི་ པོ་ཉེ་ཤོས་གྲས་ཤི ག་ཡི ན་སྟབས། དམ་པ་དེ་ བདྱེ ་ཡོ ད་སྐར

རྒྱ་རི ་བླ ོ་ གྲོས ་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་རྣམ་

གོང་འཕེལ། དེ་བཞི ན་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ པོ་ཞི ག་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༤ དམ་པ་ཇོར་ཇ་ཕར་ནན་ཌེས་མཆོ ག་དང་།

ཙམ་ལ་མཛད་སྒའོ ི ་ སྐུ་ མག ནྲོ ་གཙོ ་ བོ་ ཀར་

ན་ཊ་ཀའི ་ མངའ་སྡའེ ི ་ སྲིད ་སྐ ྱོང ་ཟུ ར ་པ་སྐུ་ གཉིས་ཀྱི་འདྲ་པར་མདུན་སྣང་གསལ་མར་
ཞབས་

T. N. Chaturvedi

མཆོག་དང་། མེ ་ ཞལ་ཕ ྱེ་ གནང་གྲུ བ ་མཚམས་ལྡི་ ལི ར་

བདེ་ཐབས་དང་། མང་གཙོའ་ི ལམ་ལུགས་ ཉིད་སྐརོ ་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་ དེ་ ནས་དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་
ཇོར་ཇ་ཕར་ནན་ཌེས་དམ་ ཚོ ག ས་གཞོན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་

ཆེ ད་འཐབ་རྩོད་ཧ་ཅང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། པ་མཆོ ག་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ མཆོག་དང་།

སྐ་ུ ཞབས་ཨི ན་དེ་རེཤ་ཀུ་

གཞན་ཡང་རྒྱ་རི ་བླ ོ་ ག ྲོ ས ་རྒྱལ་མཚན་ ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་ཆེ ས་ཐོག་ མར་མཆོག རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་

བཀའ་བླ ནོ ་ཁྲི ་ ཟུ ར་སླ བོ ་དཔོན ་སྐྱབས་ར ྗེ་ ར ནྟེ ་གཞི ས ་བྱས་པའི ་ ས་སྐྱ་ཆོ ས ་སྡའེ ི ་ དགེ་

མཆོག་ནི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞི ག་དང་།

ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ ཀྱི ་ ཆེ ད ་སྨ ནོ ་ལམ་གསུ ང་འདོན ་གནང་།

མི ་སྣ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ལྷག་ མ་གསར་འཛུ གས་གནང་མཁན་ཡི ན།  ད་ ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་མ་ཐེའ་ོ མ་ཁཱ་སི ་མཆོག་

ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག   དཔལ་ འདུན ་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་དམ་པ་ཁོ ང ་གཉིས ་ པར་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཐོག་བྱང་ཆུབ་པའི་ ལྟ་ དང་འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་འགོ ་ ཁྲི ད ་གསར་པ་ བཅས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་།
ཨཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག

བོད་ དེ་ ནས་ལྡི ་ ལི ་ནེ་ རུ ་ མཐོ ་ སླ བོ ་ཀྱི ་ གཙུ ག ་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་བཀའ་ཤག་གི ་ སྐུ་ ཚབ་ ལག་སླབོ ་དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་

Anand Kumar

མི ་མང་དཀྱུས་ མང་པོ་ཞི ག་ཕེབས་པའི་ཁདྲོ ་དམ་པ་ཁོང་ལྟ་ སྐབ ས་དེར ་བཀའ་ཟུ ར ་འབྲོང་ཆུ ང ་དངོས ་

མ་ཚོ ་ དང་ལྷན ་དུ་ འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ ཡོ ད ་ བུ་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ཐོག་ཞལ་ཞེ་གཉིས་ གྲུབ་མཆོ ག་གི ས་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་བོད་མི འི་
མེ ད ་ཐོག ་ནས་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་མཁན་ཧ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་
མཁན་ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

འཕྲོད ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་དབང་ ལགས་ཀྱི ས་མཛད་སྒ་ོ ངོ་སྤྲོད་གནང་བསྟུན་ ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་དམ་པ་ཇོར ་ཇ་ཕར་ནན་ ཅང་དཀོན་པོ་རེད།  དམ་པ་ཁོང་གི ་ད་བར་ ༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྩལ་

ཕྱུག་མཆོག ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་
ཟུར་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག བཀའ་
ཟུར་རྒྱ་རི ་སྒྲོལ་མ་མཆོག

རྒྱ་གར་རྒྱལ་

རི མ་བཞི ན ་སྐུ་ མགྲོན ་རྣམས་ཀྱི ས ་གསུ ང ་ ཌེས་མཆོག་ནི།

ི ས་ཆ་འདྲ་མི ན་ཐོག་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་ བའི་གསུང་འཕནྲི ་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་ཞུ ས་ཡོ ད་པ་
མང་ཚོ གས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ སྡང

བཤད་གནང་།   སྐབས་དེར་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་ ཡི ན་སྐརོ ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོ ས་དམ་པ་ཁོང་ སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་ཡོ ད།

བོ་སྐ་ུ ཞབས་

T. N. Chaturvedi

མཆོག་ གཉིས་ཀྱི་ལས་འཕྲོ་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པའི་ ཕྱོགས་མཚུ ངས་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་

བཅས། །

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སླབོ ་སྤལེ ་གྱི་བསླབ་གཞི ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ ་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
སྔ ནོ ་འགྲོའི ་ འཛི ན་གྲྭ འི ་ བསླ བ ་གཞི ་ དང་།
གཞི ་རི མ་འོག་མའི་བསླབ་གཞི ། གཞི ་རི མ་

ཚབ་རྣམ་པ་ཡོ ད།

བསླབ ་གཞི ་ ལོ ་ རྗེས ་མའི ་ ནང་འགྲུ བ ་རྒྱུ ར་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བརདྗོ ་གཞི ་དེའི་ རྩ་བཅས་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

གཞི ་རི མ་གོང་མའི་

འཆར་གཞི ་བསྒྲིགས་ཟིན་འདུག

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་༸གོང་
ས་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་པའི ་ མཁས་དབང་

མང་པོས་གསུང་བཤད་དང་བགྲོ་གླངེ ་རི མ་

ནས་

༦

བར་ཨེ ་མོ་རི ་གཙུག་ལག་སླབོ ་ སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་མི ་གྲངས་

༡༧

མཉམ་

གཉེར་ཁང་གི ་གསར་བཟོ་གནང་བའི་ཆོ ས་ ཞུགས་གནང་ཡོ ད།
ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སླབོ ་སྤལ
ེ ་ བསླབ ་གཞི ་ དེའི ་ མཚན་བྱང་དུ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

གྱི ་ སྒྲོམ ་གཞི ་ དང་བསླབ ་གཞི ་ ཁག་རྒྱ་གར་ དང་། སེམས་མྱོང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་

ི ས་ཆའི་སྟེང་ ཤེས་ཡོ ན་སླབོ ་གསོ་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྒྱལ་སྤྱི འི་སྡང

Social, Emotional

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

and Ethical Learning

བ་དང་།

དགོངས་གཞི ་ཇི་བཞི ན་ཆེད་བསྒྲིགས་གནང་

མཆོ ག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དབུ་འབྱེད་གནང་
མཛད་སྒ་ོ དེར་ཤེས་རི ག་བཀའ་

བླ ནོ ་འབུ མ ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་

མཆོག་དང་། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་
བཟང་སྤྱོད ་སླབོ ་སྤལ
ེ ་གྱི ་ རྒྱུ ས་སྟོན་པ་དགེ ་

བཤེས་ཡེ ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། འབྲེལ་
ཡོ ད ་ལས་བ དྱེ ་ཟུ ང ་དྲུ ང ་བསྟན་འཛི ན་པདྨ་

ཞེས་བཏགས་

གནང་ཡོ ད ་པ་དེ་ ཉིད ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ་
ཡོ ད་པ་དང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་

ཉིན་གཉིས་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ རི ་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་། ཝ་ན་བདེ་
སྐར
ོ ་དྲྭ ་ ཐོག ་གི ་ གླ ང
ེ ་སྟེགས་ཤི ག་གནང་བ་ ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་
རེད།
དགེ་ སླབོ ་རུ་ ཁག་གི ་ འག ་ྲོ ག ནྲོ ་ཕཱ་ རན་སི འི་
དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་
ཉིན་ནཱ་ེ རཧུ ་མཐོ་སླབོ ་

JNU

༧ རོགས་ཚོ གས་

ཏུ ་ཉིན་ཕྱེད་

སྟེགས་དང་། སླབོ ་ཕྲུག་གི ་གླངེ ་སྟེགས། ཕྲུ་ མི ་སྣ་གཙོ ་བོ་ཁག་གཅི ག་དང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་
གུ འི ་ རྩོམ་རི གས་དང་རི ་མོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ མི ན་ནས་ཕེབ ས་པའི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་པའི ་ ག ས
ྲོ ་

འགྲེམ ས་སྟོན་བཅས་བྱེད ་སྒ ་ོ ཁག་གསུ མ ་ བསྡར
ུ ་གྱི་ལས་རི མ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་
སྤལེ ་ཡོ ད་པ་དང་།

དེའ་ི ནང་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ པ་དེར་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དང་

ཟླ་དང་པོའི་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་སུ་སླབོ ་ཁག་གི ་ བོད ་དགེ ་ རྣམས་ཀྱང་བཅར་ནས་མཉམ་
རྒྱུ ས་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱུང་
བ་བཞི ན་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་གཉིས་ནས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོ ད། ཁོང་རྣམས་ལ་ཨེ ་མོ་རི ་

གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ནས་ཤེ ས་རི ག་

ལས་ཁུ ང ས་བརྒྱུ ད་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་

སྟངས་ཐོག ་ལམ་སྟོན་རི མ་པའང་གནང་

གྲགས་སུ་ཆགས་ཡོ ད།

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་

ཨེ ་མོ ་རི ་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ནས་

དེ་ཉིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་དང་། ཨེ ་མོ་

པ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དགེ་རྒན་གྱི་གླངེ ་ རི ང་ཨེ ་མོ ་རི འི་བསླབ་གཞི ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཚོ ག ས་ནང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ལ་མ་བརྟེན ་པའི ་
བཟང་སྤྱོད་ Secular Ethics ཞེས་ཡོ ངས་

སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་སླབོ ་ཁག་སོ་སོའ་ི སྐ་ུ ད་རེས་ཉིན་གསུམ་གྱི་དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒ་ོ

བར་མའི་བསླབ་གཞི ་བཅས་གཏན་འབེབས་
གནང་ཟིན་པ་དང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༤ ལགས། བོད་སླབོ ་ཁག་བདུན་ནས་དགེ་རྒན་

པའི་ནང་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་དང་། སཾ ་བྷ་ོ ཊ། མ་ ཞུགས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཡོ ད།

དགེ་རྒན་དང་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༤ ཡོ ད་

Fonds De Dotation Mon

Kontan Ou, France

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ནས་མཐུ ན་འགྱུར་

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

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང་སྐརོ ་གསལ་བཤད་གནང་བ།
རེད།

ཆབ་སྲིད་གནད་འགག་བརྩིས་པའི་

ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱེད ་

ུ ་པ་
བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི འི་ནང་མི འི་ནས

བོད་མི འ་ི ཤེས་ཡོ ན་

སྨན་ཁང་ཁག་གི ་ནང་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལྟ་སྐང
ྱོ ་

བོད་

བྱུང་ཡོ ད།
ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ འི་

ཐོག ་ནས་བརྗོད ་གཞི ་ ཁག་བརྒྱད་དེ་ དག་

ཐབས།

དབར་དོན ་ཕན་ལྡན ་པའི་ འབྲེལ་ལམ་དང་

པོ་ རྙི ང ་པ་དང་མཁས་དབང་བཅས་ནས་

དེ་བཞི ན་རི ག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡོ ན། དཔལ་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐརོ ། ༡། སྤུས་ཚད་
ལྡན་པའི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གནད་དོན། ༢།སླབོ ་

འདོན་ཐེངས་སྔནོ ་མའི་འཕྲོས།  

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བརྗོད་གཞི ་དང་པོ།

དང་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་

ཞི ་མོལ་ཡོ ང་ཐབས། ཞེས་པའི་ཐོག་བཀའ་

བསྡར
ུ ་གནང་བ་རེད། སྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི ཆབ་

སྲི ད ་དང་འབྲེལ་བའི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་

ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ཆར་བའི་རྗེས་སུ་གྲོགས་

ཚོ ག ས་འདུ་ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ བྱུ ང ་སོ ང ་ཞེས ་

ཡོ ངས་གྲགས་ཡི ན་པ་མ་ཟད། འདི་ལྟ་བུའ་ི

ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།
འབྱོར།

འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་ནས་

བརྗོད་གཞི ་གཉིས་པ།

དང་འཕྲོད ་བསྟེན་ལས་ཁུ ང ས་ཁྱབ་ཁོང ས་

དང་ཞབས་ཞུ འི ་ སྤུ་ ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་
ཐད། ༤། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་
དང་ཟུང་སྦྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ།

༥།

ཕྱི་

ལུགས་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

ཚོ ག ས་འདུ་ གཞོ ན ་སྐྱེས ་ལའང་དགོ ས ་ཀྱི ་

འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞོན་སྐྱེས་ལྔ་

དང་ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག ཅེས་རེད་འདུག

བ་ཡི ན། ཞེས་དེ་སྔ་ནས་ཞུས་ཡོ ད། བརྗོད་

མི ་འདྲ་བ་ཁག་བཞི ་ཡོ ད། ཕྲན་བུ་མི ་འདྲ་བ་

ཚོ གས་ཀྱི་འཚོ ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་

ཁག་ ༡༣ བྱུང་ཡོ ད།
བརྗོད་གཞི ་གཉིས་པ།

བརྗོད་གཞི ་དང་པོ་ནི།

གཞོན་སྐྱེས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སེལ་

དགོས་དོན་ནི།

མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་

རང་སྐྱོང་ཇི་ལྟར་ཐོབ་དགོས་པའི་ཐོག་བསྐངོ ་
གཞི ་འདིའི་ཐོག་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་

བོད་དང་རྒྱ་གར་

གྱི ས ་གཙོ ས ་ཨེ ་ཤི ་ཡ་བར་གྱི ་ འབྲེལ་བ།

ཞེས་པ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཀྱི ་
ཡོ ད།

ང་ཚོ ར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་

ལས་གལ་ཆེ་བ་མེད།   བརྗོད་གཞི ་འདིའ་ི
ཐོག་ལའང་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་ཁག་
༡༣ བྱུང་ཡོ ད།
བརྗོད་གཞི ་གསུམ་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲེལ་

མ་གཏོགས་འདྲ་བོ་རེད།

མི ་མང་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ།

འབྲེལ་ལམ་གྱི་གལ་གནད་དང་། དོན་ཕན་
གྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་གྲོས་མོལ་བསྐྲུན་ཐབས།

ཐོག་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་ཁག་

༡༡

བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་སྲ་བརྟན་

ུ ་པ་ཡར་རྒྱས་
གྲྭ འི ་ ནང་འགོ ་ ཁྲི ད ་ཀྱི ་ ན ས

རྒྱུ ན་སྐྱོང་ལ་དམི གས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་

གཏོང་དགོས་པ། ༣། སྤྱི་ཚོ གས་དང་མི ་

ཐོག་ཡ་ལན་བྱེད་ཕྱོགས།

བརྗོད་གཞི ་དང་པོ། བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་རྒྱུན་

ཡོ ན་ལ་ཤུ གས་རྐྱེན། ༤། གཞི ་རི མ་ཤེས་

འཐབ་རྩོད་ཐོག ་ན་གཞོ ན ་རྣམས་ཀྱི ་ ལས་

གསེས་བཞི ་ཡོ ད། ༡། བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ། ༥། བོད་མི འ་ི

ཞུ་གཏུ ག་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འབྲེལ་ལམ།

འཛི ན།

བརྗོད་གཞི ་གཉིས་པ།

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་

ཀྱི་བོད་མི ་ཐུ ན་མོ ང་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ་རེད།

བརྗོད་གཞི ་གསུམ་པ། བོད་མི འ་ི རང་དབང་

གནས་ཐུ བ་ཐབས་སྐརོ ་རེད།

འདི་ལ་ནང་

འབོར་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་ཤེ ས་

ཡོ ན ་སྲི ད ་བྱུ ས ་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོག ས་

གཉེར་ཕྱོགས་འགྱུར་བཅོས་གནང་ཐབས།

༣། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་སུ་དཔལ་

འབར
ྱོ ་གྱི་ཐུ ན་རྐནྱེ ་དང་ལས་རི གས་མཐུ ན་

འགྱུ ར ་ཡོ ང ་སླ ད ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་
ངོས་ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་པའི་དཔལ་འབྱོར་

ཞབས་ཞུ་བསྟི་གནས་རི གས་འཛུ གས་ཐབས།
༤།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་

ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་དང་ཚོ ང་ལས་ཆེ་འབྲིང་

གི ་ ངོ་ བོ་ འཛི ན་སྟངས་དང་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཁྱད་ལས་གསོ་སྐྱོང་བྱ་ཐབས།

བརྗོད་གཞི ་བཞི ་པ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་

གཏོང་ཐབས། ༣། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ཚོ ག ས་ནང་ནས་འཕ དྲོ ་བསྟེན་དང་འབྲེལ་

སྐྱོར་སྤལེ ་ཐབས། ༥། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་

ཁྲི ད ་ནས་འགན་ཁུ ར ་བཞེས ་ཕྱོག ས་དང་།

ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱེད ་

པ། ༢། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ནས་བོད་མི འ་ི

རེད། ཅེས་སོགས་གསུང་།།

ཁག་ ༧ བྱུང་ཡོ ད།
བརྗོད་གཞི ་བཞི ་པ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་
ཁྲིད་གནང་ཕྱོགས།   བརྗོད་གཞི ་འདིའ་ི

ཐབས། ༢། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞིང་ལས་

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

འགན། ཡི ག་ངག་གཉིས་ཐོག་འབྲེལ་ལམ།

སྣང་ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་འགོ་

སྐརོ ་རེད། ༡། གནས་ཡུལ་སྤ་ོ བཞུད་དང་

བོད་དང་རྒྱ་ནག་

ལམ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐརོ ་རེད།   བརྗོད་
གཞི ་འདིའི་ཐོག་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་

བརྗོད་གཞི་བཞི་པ། བོད་མི འ་ི སྤྱི་

དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོ གས་འདུ་ལའང་བརྗོད་གཞི ་

སྣང་ཐད་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དབུ ་

འཆར་སྣང་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་བསྐྲུན་ཐབས་
དང་། ནསུ ་པ་མཉམ་སྤུངས། ཞེས་པ་དེ་

༢།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གོང་སྤལེ ་

བརྗོད་གཞི ་གསུམ་པ།

༡།བོད་མི འ་ི སྤྱི་

དང་དེའི ་ རི ན་ཐང་དར་སྤ ལ
ེ ་བརྒྱུ ད་བོད ་

བའི ་ དཀའ་ངལ་གདོང ་ལེ ན ་བ ྱེད ་བཞི ན ་

ཐབས།   ༤། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་རི ག་

འཕྲོད་བསྟེན་མཐུ ན་རྐྱེན་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱུ ན་

གཞུ ང་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་ཁག་བརྒྱུ ད་བོད་

ཆུ ང ་གསུ མ ་ཡོ ང ་བའི ་ ཀུ ན ་སླངོ ་དང་རྒྱབ་

ཏུ ་གནས་སྡདོ ་བོད ་མི འི་ འོས ་འགན་བཅས་

གནས་ཡོ ང་ཐབས། ༣། བོད་མི འ་ི འཕྲོད་

འཇར་མ་ནིའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་གཅིག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུ ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༣

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོ་མཆོ ག་གི ས་ ཚོ གས་ཚོ གས་དུ ས ་དང་ཚོ གས་འདུ འི ་

དེ ་ བ ཞི ན ་ ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ ཚོ ག ས ་ ག ཞོ ན ་

མཐར་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོ་

རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡི ན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བོད་མི ་

སྲི ད ་ཀྱི ་ འཕེལ ་རི མ ་སོ ག ས་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་

ཚོ ག ས ་ ཀྱི ས ་ ས ་ ག ན ས ་ འ ཐུ ས ་ ཚོ ག ས ་

རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་

ལ ས ་ དོ ན ་ བ ྱེ ད ་ ཕ ྱོ ག ས ་ ཀྱི ་ ཟ བ ་ སྦྱོ ང ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ པའི་ཐོག་འཇར་མ་ནི་

བ་མི ་གྲངས་བཅུ་བཞི ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྒྱུ ན་ལས་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ སྣེ་ ལེ ན ་

འགྲོ་ལུགས།

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གྲུབ་ཆ་དང་།

རྗེས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྐརོ ། གྲོས་

བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི ཆབ་

སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པས་རང་ཉིད་རེ་རེ་

བཞི ན་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ།

བོད་ནང་ལ་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ ་རྣམས་ཀྱིས་

སྐུ་ ལུ ས ་མེ ར ་བསྲེག ས་ཕུ ལ ་བའི་ སྐར
ོ ་དང་།
བོད་པའི་ངོ་བོ་དང་འཐབ་རྩོད།

བཙན་

བྱོལ་བོད་མི འ་ི འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྐརོ ། གཉིས་སྨན་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་དོན་གཅོད་

ཁག་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་དྲི་བ་ཕུལ་བར། དཔལ་
ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ལན་

འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་
ཁ ག ་ ཚ ག ས ་ ཚུ ད ་ ད ང ་ སྲ ་ བ རྟ ན ་ སླ ད ་

གང་ཐུ བ ་གནང་སྐ ྱོང ་ཡོ ང ་བའི ་ རེ ་ སྐུལ ་ཞུ ་

ཁག་ལ་ས་བགོ ས ་ཕ ྱོ ག ས་བསྐ ྱོ ད ་ཕེབ ས་

རྣམས་ལ་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ་པོ་

ཚོ གས་པ་དང་། འཇར་མ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཚོ གས་ཀྱི་དྲན་རནྟེ ་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་བ་དང་།

སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་
བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སྐརོ །

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཆེ ན་

འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་། ཧོན་

ལྟར།

ཐོག

འཁེལ་སོང་ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ མཐར་སོན་ལ་ཉེ་བ།

ཅན་རི ག་གནས་སླ བོ ་གྲྭ ་ དང་ཟུ ང་སྦྲེལ་
མཐོ་སླབོ ་སླབོ ་མཐར་སོན་པའི་བོད་

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ བར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་ ༡།

མཐོ་རི མ་སླབོ ་མཐར་སོན་པའམ་སླབོ ་

ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ ངོ་ བཤུ ས ་སྟེང་བཙན་བལ
ྱོ ་ འབྲི་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མཇུག་བསྡམོ ས་
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཟུ ང་དྲུ ང ་ཡན་ མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་ལག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུ།
ནམ། ས་གནས་འགོ་འཛི ན། ཡང་ན་མཐོ་ ཞུ་སྙན་འབུལ་ཡུལ།
སླབོ ་ཀྱི ་སླབོ ་སྤྱི ་སུ་རུང་གི ་དག་མཆན་ལས་
དམ་འཁོད་དགོས་པ།

ཞི ང་སླབོ ་གཉེར་བྱ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་ ༢། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༨ བར་

བ་དྲུག་རི ང་སྐད་ཡི ག་དང་།

བཀང་སྟེ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕྱི ་ལོ ་ ༣། རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་སྐྱབས་ དེ་བཞི ན་ཟླ་རེར་ལག་དོད་བཅས་གནང་རྒྱུ།

རི གས་ལམ་

ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོ ག་ཕབ་ལེ ན་གྱིས་ཞི བ་ཕྲ་ གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ངོ་བཤུ ས།

༣། རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་ལག་འཁྱེར།

གོང་གསལ་དགོས་མཁོའ་ི སླ བོ ་ཁྲི ད ་ཟི ན ་མཚམས་ངག་རྒྱུ གས་དང་

རི ག ས་སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་
དང་ནང་དོན་རི ག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཅེས་པ་ཟླ་

དེ་ ནས་ག ྲོས ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་ཁང་ནང་

ཞི བ་འགྲེལ་གནང་སོང་།

པོད ་ལྔ འི ་ སྙིང ་བསྡུས ་ངོ་ སྤྲོད ་སླབོ ་ཁྲི ད ་བྱ་ སྙན་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས། ཆོས་རི ག་ལས་ ཐུ གས་སྣང་།

སུར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ ད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི ་གངས་

སྐ་ུ མགྲོན་

རི མ་པ་གཉིས་ཚོ གས་ཡོ ད་པའི་སྐར
ོ ་སོགས་ གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

མམ་མཚན་ཉིད་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་ཞུ་ བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

ཟླ་དྲུག་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་ ༡༠ ལ། །
ཡང་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ནས་ཕྱི་ ༡། དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

རོགས་ཞེས་གསུང་གནང་རྗེས།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་

ཟླ་དྲུག་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་དྲུག་པའི་སླབོ ་བསྡའ
ུ ་ི གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱུ འི་ ལས་རི མ ་ཞི ག ་ལག་བསྟར་བྱེད ་མུ ས ་ ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

གནང་བ་མ་ཟད། སོ་སོའ་ི ས་གནས་ཀྱི་གྲོས་

གོ ་ སྒྲི ག་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་སྐ ོར ་དང་།

ཆེན་པོའི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་གཞི ར་བཟུང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་བཟུང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

མཆོ ག ་གི ས ་ཁོང ་རྣམས་ལ་བོད ་དོན ་ཐོག ་

༢། མཐུ ན་འགྱུར།

ལམ་གྲོན་དང་། བཞུགས་གནས། ཞལ་ལག

The Secretary
Department of Religion and Culture,
CTA
P.O. Dharamsala-176215,
District Kangra,(H.P.)
Email: religion@tibet.net
Phone: 01892-226737 / 222685
Concerned staff mobile no:
9816743672

4

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

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༡༥ ཐོག་

ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་སྲོང་བཙན་

ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་རི གས་གསར་འགོད་པ་

ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༡༥ ཙམ་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་

ཁྲིམས་དྲུང་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱི ས་
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བོད་མི ་མང་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།
ཀྱི ས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྒྲོགས་ རྩ་འཛི ན་ཡི ག་ཆ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པའི་ ངོ་ བཤུ ས ་ བུར་འགྱུར་རྒྱུ།
སྦྱང་གནང་དོན། བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་གཞི ར་ ཆབས་ཕུལ་ནང་གསལ་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་

༥༠

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ ལྟར་གྱི་བརྒྱ་ འབབ་ ༢༡་༥༠ བྱེད་ན་ཡང་། བརྒྱ་ཆ་རྩིས་

གྲངས་ཆ་རྩིས་བསྐར
ོ ་གྱི ་གནས་

སྐབས་སུའང་། འཕྲོས་ལྷག་སྐར་ཆ་བརྩི་མ་

ཆ་མ་ལོ ན་པའི་སྐར
ོ ་ལ་ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ བསྐར
ོ ་སྐབས་སྐར་ཆ་རྩིས་མི ་དགོས་གསལ་ དགོས་པའི་དོན་ཚན་ ༤༩(༡) ཡི ་ཆ་རྐྱེན་

ཞི བ་ཁང་གི ་ཐག་གཅོད་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་ དོན་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཤི ང་། གནད་དོན་ དང་།

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་གཞན་

འདི་ ནི་ དེ་ རི ང ་ཙམ་མི ན་པར་རྩིས་བསྐར
ོ ་ དག་ཏུ ། གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་ཞེས་བཞག་

བསྒྲགས།

ཉེ་ལམ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་ གསལ་བསྒྲགས་ངོ་མ།

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ། ངོ་ཡོ ད་
སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུ ང་བའི་
འོས་ཤོ ག་ཐོབ་ན་ཞེས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི ་

མེད་སྐརོ ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་
ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཁྲིམས་དྲུང་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་

ཀྱི ས ་གཙོ ་ སྐྱོང ་འོག ་གསར་འགོ ད ་གསལ་
བསྒྲགས་དེ་ ཉིད ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཟུ ང་

དྲུང་ཐུ བ་བསྟན་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་སྒྲོགས་
སྦྱང་གནང་།  

སྔ་དྲོའ་ི ཚོ གས་ཐུ ན་དང་པོའ་ི སྟེང་།

༨༤ རེད་འདུག་པས་དེའ་ི ཐོག་གསལ་བཤད་
ཅིག་དགོས་ཡོ ད།

་་་བརྒྱ་ཆ་བགོ་ཕྱོགས་

དེ་སྤྱི་འཐུ ས་ ༤༣ ཡོ ད་ན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་

བླནོ ་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛི ན་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་བཅའ་ཁྲི མ ས་

བྱས་ཡི ན། བརྒྱ་ཆ་བགོ་སྟངས་ཀྱི་རེའུ་མི ག་

དོན་ཚན་   ༢༢ གཞི ར་བཟུང་བཀའ་བླནོ ་

དེ་གཞི ར་བཟུང་བྱས་ཡི ན་ཞེས་དང་།

འོས ་གཞི ་ རྫོང ་དཀར་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་ རི ང ་

་་་

ལགས་མི ང་འདོན་གནང་བར། ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ནང་ལས་དོན ་བ ྱེད ་

གཞི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་སྤྱི་འཐུ ས་ ༢༡ གནང་ཕྱོག ས་གོང ་གསལ་ལྟར ་བཀའ་བླནོ ་ ཡོ ད ་པའི ་ ཆ་རྐྱེན ་གཉིས ་མཉམ་བས ་ྲེ དང་

འོས་འཕེན་སྟངས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གང་གི ་

འཐུ ས་ ༤༣ ཁོངས་ནས་བཀའ་བླནོ ་འོས་
དང་།

དགག་ཆའམ་འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་ འོས་འདེམས་ཚང་མར་དེ་དོན་གནང་འདུག   རི གས་བསྒྲེ་བྱེད་ཐབས་མེད།

དུ་བཏང་བ་བསྡམོ ས་ ༢༡ བཅས་བྱུང་སྟེ། ཅི ་སྟེ་དེས་འགྲིགས་ཀྱི་མེ ད་ཚེ ་སྔ་མའི་གནང་ ཀ་༤་༣། ཟུར་སྦྱར་དུ། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་
དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་ནས་འོས ་ ཕྱོག ས་ཀྱང་མ་འགྲི ག ས་པར་ངོས ་འཛི ན་ ལ་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷ་(ལྷན་)

ྱོ ་ཇི ་དགོས་
གཞི ་དེ་ཉིད་བཀའ་བླནོ ་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ གཅི ག་འགྱུར་བྱ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ ཚོ གས་ནང་མོ ས་མཐུ ན་རྒྱབ་སྐར

ཀྱི ་ རེ འུ ་ མི ག ་ཅེས ་པ་ཤོ ག ་ངོས ་གཉིས ་ཅན་

༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཆ་ ༢ ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ །

ཀ་༢།

ཅེས་འཁོད་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ཀ་༤།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ དང་། དེའ་ི མཉམ། སྤྱི་འཐུ ས་གྲངས་དང་།

ཞི བ་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་ ཞི བ་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་ བརྒྱ་ཆ་བཞི ་ཆ་གསུམ་ཞེས་པའི་རེ འུ་མི ག་

བདུན ་པའི ་ ཐོག ་བཀའ་བླནོ ་འོས ་འདེམ ས་

པོ་མཆོ ག་གི ་མཚན་ཐོག་ཏུ ་ཡི ག་ཆུ ང་ཞི ག་ པོའི་མཚན་ཐོག་ཏུ ་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ ཤོ ག ་ངོས ་གཅི ག ་ཅན་ཞི ག ་བཅས་གནང་

སྤལ
ེ ་མ་ཐག་ང་ཚོ ས་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲངས་འབོར་ ༢༡ དེ་བཅའ་ ཀ་༤་༡།

སྦྲེལ་པོར ་བཅའ་ཁྲི མ ས་དང་མཐུ ན ་མི ན་

པས། ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༨་

ཆགས་ཀྱི་རེད།

དཔལ་

དགོས་དོན་ནི་ཉེ་ལམ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

སྐར
ོ ་དེ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་

ཡི ན་

འཁོད་ཡོ ད་པས། ༢༡ དེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་

བར་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ གྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་

༢༡

འོས ་འཕེན ་སྐབ ས་སྐར ་ཆ་རྩིས་མ་དགོ ས ་

དེ་ ཡང་ཐོག ་མར་ཁྲིམ ས་དྲུ ང ་གི ས ་གསུ ང ་
དོན།   དེ་རི ང་རྣམ་པ་ཚོ ་འདིར་འབོད་

བཀའ་བླནོ ་དེར་འོས་གྲངས་

ཆགས་བསྡད་ཡོ ད་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་

བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་རྫོང་དཀར་སྟོབས་རྒྱལ་ ༢༢ ཉིན། སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་
ཚེ ་རི ང་ལགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་བླནོ ་ འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་དུས་ ༧ པའི་
བཅའ་

མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ནས་འདེམས་ཐོན་

དེ་སྤྱི་འཐུ ས་ ༢༡ དང་གྲངས་ཆུང་ལྔ་བཅུ་

འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་ ཀ༽  བྱུང་རི མ།
དུས ་བདུན ་པའི ་ ལས་ཉིན ་བཞི ་ པའི ་ ཐོག ་ ཀ་༡།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་།

གཙོ་མཆོག་ནས་གསར་འགོད་པར། ཆེས་

ཛ་དྲག་གི ས་ཕུལ་བའི་ནང་།

གོང་གསལ་ ༤ ཅན་གྱི་གནས་ལན་ཕུལ་ཡོ ད་པའི་ནང་།

འབར
ྱོ ་བྱུང་བ་དེ་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་རྩ་

བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་འདེམས་སྐརོ ་ འཛི ན་ཡི ག་ཆ་གང་དུ་གསལ་ཡོ ད་མེད་དང་།

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༩(༡) གཞི ར་བཟུང་

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་

འཐུ ས་ ༤༣ ལ་རྩིས་བསྐརོ ་གྱིས་འདེམས་

༢༢

པར་བརྒྱ་ དེར་ནསུ ་ཚད་ཇི་ལྡན་མ་ངེས་ལ།

བཀའ་

སྤྱི་འཐུ ས་ བླནོ ་འོས་འདེམས་ཚང་མར་དེ་དོན་གནང་

ཕྱོགས་དང་།

བཀའ་མོལ་གནང་ཕྱོགས།

ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོ ད་མ་རེད།

ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམ ས་ཞི བ ་ཁང་ནས་ད་དུང ་ངོས ་ལེ ན ་མ་

གནང་ན་བཅའ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ ཁྱབ་ཚད་ཡོ ད ་
པ་དེར ་དགོ ང ས་པ་བཞེ ས ་དགོ ས ་པ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། དམ་ཅ་(བཅའ་)ཕུལ་ས་ཆེས་
མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་པ་དང་།

འདེམས་ཐོན་བཀའ་བླནོ ་དེ་རེད།

ཕུལ་མཁན་
གྲོས་

ཚོ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་

ངོས ་འཛི ན་བྱས་ཡོ ད ་པ་རེ ད ་(བོད ་ཀྱི ་ བང་

ཆེ ན ་དྲ་བ།)ཅེས ་སོ ག ས་གསུང ་གླངེ ་གནང་
འདུག
ཀ་༦།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༢༣ ཉིན་གྱི་གུང་ཚི གས་བར་གསེང་སྐབས།  

གསལ་འདེབས་ཞུས་པ།   དེར་ཚུར་ལན་

འཕྲོས་ལྷག་སྐར་ཆ་མ་རྩིས་པར། ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་ ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུ ང་བ་དང་།

མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ནས་ངོས ་འཛི ན་

ཐོན ་བྱུ ང ་བ་ཡི ན་སྐར
ོ ་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་

ལྷན་ཚོ གས་སུ་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་ཉུ ང་ཚད་དུ་དོན་ བ་བྱུང་ཡོ ད་མེད་ཀྱང་མ་ངེས་མོད། ཡི ག་
ཚན་ ༤༩(༡) ནང་འཕྲོས་ལྷག་སྐར་ཆ་བརྩི་ ཆ་དེས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་

སྦྲེལ་པོས ་རེ ་ འདུན ་གནང་བ་ལྟར ་ཚོ ག ས་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

དད་དང་། མཚམས་འཛི ན་ཐ་དད་ཀྱི་ཚད་ ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུ ང་བ་དགོས་པའི་

པ་ཆེ་བ་མཆོག་ལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

བ་མཆོག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་བཅས་ཁྲིམས་

ཀྱི་འོས་ཐོབ་གྲངས་ ༢༡ དེ་བརྒྱ་ཆ་རྩིས་

ཅི ག ་ཤོ ས ་དེར ་དཔེ་ འགེ བ ས་དང་རི གས་ མེད།

མོ ལ ་ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་འཚོ ག ས་རྒྱུ ར་དུས ་

བ་རེད།

དེ་རྗེས་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་

ཕེབས་པ་རེད།

དེར་གཞི གས་པའི་ཆེས་

ཐག་གཅོད་གནང་ཚར། དེ་རྗེས་ཚོ གས་གཙོ་
གཙོ ་སྦྲེལ་པོ་མཆོ ག་དང་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་

ཞི བ་ཁང་དུ་བཞུགས་མོལ་ལྷན་ཚོ གས་གནང་

གཙོ ་མཆོག་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཐག་གཅོད་

ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་གྲངས་ ༤༣ ཡོ ད་ཁོངས་
བསྐརོ ་བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༨་༨༤ ལས་མེད་
པས། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་

ཁང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཅར་ནས་བཀའ་ གསལ།
བསྡར
ུ ་གནང་རྗེས་བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་ནས་

ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ལས་མ་ཉུ ང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན་ཞེས་

དམ་འབུལ་གྱི་ཞུ་སྐལ
ུ ་འབྱོར།  སྐབས་དེར་

པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི ་མེད་པས། བཀའ་བླནོ ་

མ་ཐུ བ་པའི་རྒྱུ ད་རི མ་ཆ་ཚང་འདིར ་ཡི ག་

དགོངས་དོན་དང་མཐུ ན་པ་བྱུང་ཡོ ད་མེ ད་

ང་ཚོ ས་དམ་འབུལ་ཞུ ་སྐུལ་ལ་ངོས་ལེ ན་ཞུ ་

ཐོག་ནང་གསལ་ཡོ ད།

མ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་དོན་གནད་ཐ་ གསལ་བཀའ་བླནོ ་དུ་འདེམས་ཐོན་ཡོ ང་བ་

བཀག་ཆ་རྐྱེན་ཡི ན་སྟབས།
བསྒྲེ་བྱེད་ས་མི ་འགྲོ།

གཅིག་གི ས་ ཆ་རྐྱེན་འདིར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐབས་

ཀ་༤་༢། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་

༢༢ དགོངས་དོན་དང་མི ་མཐུ ན་པའི་ལས་དོན་

པའི་རྩིས་གཞི ་བརྒྱ་ཆ་ (༥༠) ཡི ན་པ་དང་། གང་ཞི ག ་དེ་ སྔ ་ དེ་ ལྟ ར ་གནང་ཡོ ད ་པ་རྒྱུ ་

དོན་ཚན་ ༤༩(༡) ཡི ་རྩིས་གཞི ་ནི་གྲངས་ཆ་ མཚན་དུ་བགྲངས་ཏེ་ཁྲིམས་མཐུ ན་ཡི ན་པ་

(གསུམ་ཆ་གཉིས་)ཡི ན་ལ།

འོས ་བསྡུའི ་ ལས་རི མ ་དེ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ་

དམའ་མཐའ་ སྒྲུབ་ཐབས་མེད་ལ། ཐེངས་འདིར་བཀའ་
ུ ་ི སྐབས་སུ།
ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་
འམ་ཉུ ང་མཐའི ་ གྲངས་ཚད་རྩིས་བསྐ ར
ོ ་ བླནོ ་འོས་བསྡའ

བཀའ་བསྡར
ུ ་ཐུ གས་ཞི བ་ཀྱིས། ཁྲིམས་སྒྲིག་

བརྒྱ་ཆ་གཉིས ་ཨང་རྩིས་ཀྱི ་ འགྲོ་ ལུ ག ས་

སྤྱིར་སྟངས་བྱས་ན་ང་ཚོ འི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ ནང་གསལ་འདེམ ས་ཐོན ་གསལ་བསྒྲགས་

གི ས ་གནས་ཚུ ལ ་འདི་ ལྟ་ བུ ་ ཁྲིམ ས་དོན ་གྱི ་ ཟིན་རྗེས་ཀྱི་ལས་རི མ་ཁག་མ་བརྩམས་གོང་

གྱི ་ ཆ་རྐྱེན ་དུ་ བཞག་པའི ་ གྲངས་ཆ་དང་། འཐུ ས་གྲངས་ ༤༣ ཡོ ད་ཁོངས་ནས་འོས་

དང་། སྐབས་བབ་ལས་དོན་གང་གི ་ཆ་ནས་

ཀྱང་ཐ་དད་ཡི ན། གལ་སྲིད་དོན་ཚན་འདི་

གནང་ཟིན་པ་གང་ཞི ག་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གླངེ ་ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར།

ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

སླངོ ་མང་པོ་ཞི ག་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས། ང་ ནས་གནས་ལན་གནང་འབྱོར་དུ།

བཀའ་

ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པ་བཞུགས་
ཚོ ད་གནང་ཐབས་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་པའི་
བཀའ་མངགས་གནང་བ་ལྟར།

ཕྱི་ཚེ ས་

༢༤ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོ ད་

༩་༠༠ འམ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ རེས་གཟའ་

ཟླ་བའི་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨་༠༠ གང་འོས་

སུ་ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་དུ་འཛོ མས་
འཐུ ས་བཀའ་ལན་ཕུལ་བར། རེས་གཟའ་ཟླ་
བར་འཚོ གས་འོས་ཀྱི་ལན་བྱུང་།
ཀ་༧།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨་༠༠ སྟེང་། ཁྲིམས་

ཐོབ་ནའང་འགྲིག་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཚེ །

གནང་ཐབས་ཇི་ཡོ ད་ལ་དགོངས་དཔྱད་དམ་

ཚང་དུ་བཞུགས་མོལ་གནང་སྐབས། དཔལ་

དོན ་ལ་རྡོག་རོ ལ ་ཚབས་ཆེ ན ་འགྲོ་ ངེས ་པ་

པ་དང་། དེའ་ི ངོ་བཤུ ས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་

མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ནས་ཐེངས་འདིར་

ཀ་༥།

ནང་གསལ་གྱི་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་ལོན་མེད་

ཀྱང་གནད་དོན ་དེ་ དག་ཐོག ་ཐག་གཅོ ད ་ ཀ་༣།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༢

བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༨་༨༤ ལས་ལོན་མེད་

འབོད་འགུག་གི ས། དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་

ཞི བ་པ་ཆེ་བ་དང་།

གཉིས་ཕན་ཚུན་རི གས་བསྒྲེས་ཏེ། ངོ་ཡོ ད་

སྤལེ ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ཞི ག་མེད།   འོན་ ཡོ ད།

ཐོབ་གྲངས་ ༢༡ བྱུང་བ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་
དགོངས་དོན་གཞི ར་བཟུང་གི ས་རྩིས་བསྐརོ ་

ཁྲི མ ས་དྲུ ང ་ཚོ གས་གཙོ འི ་ ཡི ག་ཚང་དུ་

པས། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་

གནད་དོན་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་གསལ་བསྒྲགས་ ལན་གསལ་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བ་ཞེས་བཀོད་

སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

༥༠

ྲི ས་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་
ལས་ཉུ ང་བ་ ནས་བཅའ་ཁམ

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་

ཚོ ས་འདིར་ཡི ག་ཐོག་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ བླནོ ་གྱི ་འོས་མི ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ མ་ཟད། འདེམས་ཐོན་གང་ཟག་དེར་གྲོས་
འདི་བཀྲམས་པ་རེད།

ཀ་༤་༤། བཅའ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ དངོས ་བསྟན་

དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ་པོས ་སྤྱི ་ ཁྱབ་

ཅེས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ སུ་འོས་གྲངས་ ༢༡ ཐོབ་པ་དང་། བརྒྱ་ ཚོ གས་ནས་མང་མོ ས་ཙམ་ཡང་ཐོབ་དགོས་

བསྟུན་ཟུང ་དྲུང ་ཐུ བ ་བསྟན་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ ཆ་བསྐར
ོ ་ཕྱོགས་ཐད་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་དུ་ དོན་མེ ད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་ལྟ་

ནན་གནང་ཕྱོགས་ཡོ ང་བ་ཞེས་གསལ་ཡོ ད་
ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༢༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་

ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ།

སྲིད་སྐྱོང་བཅས་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བའི་ཡི ག་

ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི ས། ཆེས་

བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་གཞི ་དེར་བཅའ་ཁྲིམས་

པའི་ངོས་འཛི ན་ཐག་གཅོད་ཟིན་སྐརོ ་གསལ་

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ སྟེ།

འདེམ ས་ཐོན ་བྱུ ང ་བར་ངོས ་འཛི ན་བྱས་

བཤད་ཞུས་ཡོ ད།

ཀ་༡༢།

༢༥

གཙོ་མཆོག་གི ས། སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་ བའི་ དགོས ་ངེས ་གྲངས་ཚད་ཀྱི ་ ཆ་རྐྱེན ་ནི་ མི ག་དེ་གཞི ར་བཟུང་བྱས་པ་ཡི ན་ཞེས་པ་ནི།

ཀ་༨།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཉིན་རྒྱབ་ཏུ ་བཀའ་ཤག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཁྲིམས་ཞི བ་

༢༩

ཉིན།

དཔལ་ལྡན་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་ ཁ་༡་༡།

བཀའ་བླནོ ་དུ་ འོས ་ཐོན ་འབྱུ ང ་ པའི་རྒྱབ་རནྟེ ་དུ་བརྒྱ་ཆ་བགོ་སྟངས་ཀྱི་རེའུ་

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་དུས་ ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་སྤྱི་

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་གཞན་རྣམ་ ༧ པའི་མཇུག་བསྡམོ ས་གསུང་བཤད་གནང་ ཉུ ང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་དགོས་པ་ཡི ན། དེར་ འཐུ ས་ལྷ་(ལྷན་)ཚོ གས་ནང་མོས་མཐུ ན་རྒྱབ་
གཉིས་སར་སོ་སོར་ངོ་བཅར་དང་། དེའ་ི སྐབས། རྣམ་པ་ཚོ ་ ༤༣ འདི་ Google འཕྲོས ་ལྷག ་སྐར ་ཆ་བརྩི་མ་དགོས ་པའི ་ ཆ་ སྐ ྱོར ་ཇི ་ དགོ ས ་ཀྱི ་ རེ འུ ་ མི ག་ཅེ ས ་པ་ཤོ ག ་
པ་ཆེ་བ་དང་།

རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་དཔལ་ ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལ་བགོ་བ་ཡི ན་ན་ག་ཚོ ད་ རྐྱེན་བཞག་མེད།

ངོས་གཉིས་ཅན་དང་། དེའ་ི མཉམ། སྤྱི་

ཆེ་བའི་ཡི ག་ཚང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ ཆ་ ༢༡ དང་གྲངས་ཆུང་ ༥ ཆགས་འགྲོ་ ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་ཡོ ངས་རྫོགས་ཡི ན།

བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ། བརྒྱ་ཆ་བཞི ་ཆ་གསུམ་

འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་གཉིས་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅིག་གཟིགས་དང་། བརྒྱ་ ཁ་༡་༢།

ཞི བ་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་མཇལ་འཕྲད་བཀའ་ ཡི ་རེད། དེ་ཡི ན་ཙང་ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་བརྒྱ་

ཁ་༡་༣། འོས་ཤོག་འཕེན་སྟངས་ནི་གསང་ ཞེས་པ་རེའུ་མི ག་ཤོག་ངོས་གཅི ག་ཅན་ཞི ག་
འདུག་པ་དེ་ཡི ན་འདུག

ཆ་ལོང་བ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱས་པའི་ཐོག་ བའི་འོས་ཤོག་སྡདུ ་དགོས།

བསྡར
ུ ་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་དྲོར་དཔལ་ ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རེད།

ཀ་༩།

སྐབས་འདིའི་འོས་འཕེན་པ་ནི་ངོ་ འཐུ ས་གྲངས་དང་། བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཆ་ ༢ །

ཡི ན་ནའང་ ཁ་༡་༤།

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་མཆོ ག ་ ཁ་༣་༡། རེའུ་མི ག་དེ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་

འབ ྱོ ར ་བཀའ་བླ ོན ་མཆོ ག་གི ས་ཁྲི མ ས་ ཆེ ས ་མཐོའི་ ཁྲིམ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ས ་བརྒྱ་ཆ་ གི ས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ གཞི ར་ བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་
གང་ལྟར་ད་ བཟུང་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་བཀའ་བླནོ ་ ནང་མོ ས ་མཐུ ན་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཇི ་ དགོ ས ་ཀྱི ་
ཞི བ་པ་ཆེ་བར་ཞལ་པར་ཐོག   སྤྱི་འཐུ ས་ ལོང་མི ་འདུག་གསུངས་ཏེ།
ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་གི ས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་

ལྟ འི ་ གནས་སྟངས་དེ་ དེ་ འདྲ་ཞི ག ་ཆགས་ འོས ་གཞི ་ མི ང་འདོན ་གནང་བ་གང་ཞི ག   རེའུ་མི ག་ཡི ན་པ་ལས། བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་

གླངེ ་གནང་འདུག་སྟབས།

སྐར
ོ ་ཕྱོགས་དེ་ཕྱོགས་མི ་འདྲ་མི ་འདྲ་རེ ད།

ནས་ལན་ཞི ག ་འབྱོར ་བ་ཡོ ད ་ཅེས ་གསུ ང ་
ཁྲིམས་ཞི བ་

བསྡད་ཡོ ད་པ་རེད།

རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་

ཚན་ ༤༦ དང་ ༥༨ གཉིས་མཉམ་བསྲེས་
བཏང་སྟེ་འགྲེལ་ལོག་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན།

ཁ་༤་༡།

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་

༤༦

ུ ་ནས་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་
ནང་། སྤྱི་འཐུ ས་སུ་རང

ཚོ གས་སམ།

ུ ་
དེའ་ི ཚོ གས་ཆུང་གང་རང

ནང་གྲོས་མོལ་གླངེ ་ཕྱོགས་དང༌། འོས་བསྡ་ུ
བདྱེ ་སྟངས་འགྲིག་མི ན་གྱི་སྐརོ ་ལ་སུས་ཀྱང་

ྲི ས་ཞི བ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུ གས་མི ་ཆོག་ཅེས་
ཁམ

པ་འདི་ གཏུ ག་མཁན་ཞི ག ་གི ས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་
སུ་རུང་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ལ་གྲོས་མོ ལ་གླངེ ་

ཕྱོགས་དང༌།

འོས་བསྡ་ུ བྱེད་སྟངས་འགྲིག་

མི ན་གྱི ་ སྐར
ོ ་གཏུ གས་མི ་ཆོ ག ་པའི ་ གོ་ དོན ་

ཡི ན་པ་ལས། ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ནས་བཅའ་

ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ ཚད་འཛི ན་ཐག་གཅོ ད ་བ ྱེ ད ་

དེ་ཡི ན་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་ནང་གསལ་དགོ ས ་ངེས ་ཀྱི ་ འདེམས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་བགོ་སྟངས་སྐརོ ་མི ན་ སྐབ ས་ཀྱི ་ གནད་དོན ་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་
ྟོ ས་ ནས་མེད།
བརྒྱ་ཆའི ་ གྲངས་ཚད་ལོ ན ་མེ ད ་པ་མངོན ་ པ་རེ འུ ་ མི ག་དེའི ་ འགོ ་ བར ྗོད ་ནས་ར ག

ལྷན་ཚོ གས་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་དཔལ་ ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་ང་ཚོ ས་སྔནོ ་མ་ སུམ་དུ་གྲུབ་ཡོ ད་པས། མང་མོས་མ་ཐོབ་པ་ ཐུ བ།

ཁ་༤་༡་༡། སྐ བ ས་འདི ར ་དམི གས་བསལ་

ཆེ ས ་མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ནས་དཔལ་ རེད། ད་ལྟ་ Google སྔགོ ་པ་ཡི ན་ནའང་ བྱས་པ་དེ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་དོན ་ཚན་འདི འི ་ ནས།

རེའུ་མི ག་དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ པ་དང་། དགག་བྱའི་ལས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་

ལྡན་ཚོ གས་གཙོ འི་སར་ཆེ ད་བརྫངས་ཀྱི ས།

ནས་བསྐར
ོ ་བཞག་པ་དེ་གཞི ་རྩར་བཟུང་པ་ ཞི ག་ལ་འོས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ ཁ་༣་༢། ཆེ ས ་མཐོ འི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ་ཁང་ ཐོབ ་ཐང་སྤྲད་ཡུ ལ ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་སུ ་ རུང ་ཡི ན་
ཚོ གས་ཀྱི་རྩ་འཛི ན་ཡི ག་ཆ་གང་དུ་གསལ་ དུ་ཞུ་གཏུ གས་མི ་ཆོག་པ་དང་། དགག་བྱའི་

ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ་པོར ་བཞུ ག ས་མོ ལ ་ དེ་བཞི ན་འདོན་ཡོ ང་གི ་འདུག དེ་མ་འགྲིག་ དགོངས་དོན་དང་འགལ་ཡོ ད།

ཚོ ག ས་འདུ་ ལས་འཕ ས
ྲོ ་པའི ་ བཀའ་ལན་ པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མཐོང་གི ་མི ན་འདུག་(སྤྱི་ལྷན་ ཁ་༢།

བཅའ་ཁྲིམས་ལེ འུ་ལྔ་པ་ཁྲིམས་ ཡོ ད་མེད་དང་།

དེར་ནསུ ་ཚད་ཇི་ལྡན་མ་ སྐ་ྱེ བོ་སུས་ཀྱང་ཞེས་བཀག་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་

འབུ ལ ་དགོ ས ་པ་གང་ཡང་ལྷག ་མེ ད ་པའི ་ གྱི་དྲ་རྒྱ་ http://chithu.org ལས་དྲངས།) བཟོའི ་ དབང་འཛི ན་ཞེ ས ་པའི ་ དོན ་ཚན་ ངེས་ལ། བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་འདེམས་ཚང་ ལས། དོན་ཚན་འདིས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་
ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།

སྐརོ ་སྙན་གསན་ཞུས་ཡོ ད།

༤༩

ོ ་གང་ཡང་གནང་
སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་ མར་དེ་ དོན ་གནང་བ་བྱུ ང ་ཡོ ད ་མེ ད ་ཀྱང་ དབང་ཚད་ལ་བཀག་སྡམ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༧ ཁ༽   ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཐག་ ཉུ ང་ཚད་ཀྱི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་།   སྤྱི་ མ་ངེས་མོད།

ཀ་༡༠།

དེའ་ི རྒྱུན་ལས་ དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་བཀའ་བླནོ ་དུ་ ཁ་༤་༡་༢། ག ལ ་ སྲི ད ་ ཁྲི མ ས ་ ཞི བ ་ ཁ ང ་
ཐེངས་འདིའི་བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་ གཉིས ་ཀར་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྩ་འབོར ་གྱི ་ གསུ མ ་ འདེམས་ཐོན་ཡོ ང་བ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་ ལ་འདི་ལྟ་བུའ་ི ཞུ་གཏུ གས་བྱུང་ན། ཆེས་
འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་དང༌།

ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་ ༢༠༡༩།༣།༢༦ གཅོད་དང་དེའ་ི རྒྱུ་མཚན།

འཁོད་གནས་ཤི ག་འབྱོར་བའི་ནང་། བཀའ་

བླ ནོ ་དུ་ འདེམ ས་ཐོན ་བྱུ ང ་བ་རྫོ ང ་དཀར་

སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་བཅའ་ཁྲི མ ས་

དོན་ཚན་ ༢༥ པའི་དགོངས་དོན་བཞི ན། ་

ཁ་༡།

ཡི ག་ཆ་དེས་བཅའ་ཁྲིམས་ མེད།

༤༣ ཆ་གཉིས ་འཛོ མ ས་ན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཚོ ག ས་ མ་ཉུ ང་བ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འདིར་བསྒྱུར་ མཐོ འི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ ་ དེ་
ཡོ ད་ཁོངས་ཀྱི་འོས་ཐོབ་གྲངས་ ༢༡ དེ་ གཞོན་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ འི་མཚོ ན་རང་རང་གི ་ བཅོས་གཏོང་ཐབས་མེ ད་ཅེས་ཚོ གས་གཙོ ་ རི གས་ཁྲིམས་ཡི ག་གཞི ར་བཟུང་ཕྱིར་སླགོ ་
བསྡ་ུ དེ།

ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་གྲངས་

བརྒྱ་ཆ་རྩིས་བསྐརོ ་བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་

བྱེད་ངེས།

༤༨་ ལས་དོན་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ སྦྲེལ་པོར་གསལ་སྟོན་ཟིན་ཡོ ད།

་་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩།༤།༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ ༨༤ (21x100÷43=48.84%) ལས་ལོན་མེད་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྩ་འབོར ་དང་ངོ་ ཡོ ད ་ཆ་བགོས ་ ཁ་༣་༣། ཚོ གས་དྲུ ང ་ལས་ཁུ ངས་ནས་ ཁ་༤་༢། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ སྤྱི་
ོ ་སྐབས་འཕྲོས་ལྷག་སྐར་ཆ་བརྩི་མ་ འདི ་ གར་གནས་ལན་གནང་བའི ་ ནང་། འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་ལ་ཁྲིམ ས་
བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་བཞི ་པ་སྒྲིག་ རྩིས་སྐར
ཉིན་རྒྱབ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༢།༡༥ ཐོག་དམ་འབུལ་ པས།

མཛད་སྒ་ོ ཐུ གས་གཏན་འཁེལ་བ་ཞི ག་མཛད་ འཛུ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་ཞེས་པའི་དོན་ཚན་ དགོས་ཞེས་པ་འདི། སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ བཀའ་བླནོ ་གྱི ་ འོས ་འདེམ ས་ཚང་མར་དེ་ ཞི བ ་རྩད་གཅོད ་མི ་ཆོ ག ་པ་ཞེས ་པའི ་ ནང་
ཕྱོགས་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བ་ཞེས་འཁོད་འདུག

༢༢

བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་འདེམས་ནང་། དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོ གས་གནང་སྐབས་ དོན ་གནང་བ་བྱུ ང ་ཡོ ད ་ཅེས ་བཀོད ་པ་ནི་ གསེས་ ༡ ནང་།  སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ འདེམས་ཐོན་ཐོག་དམ་འབུལ་ཟིན་པའི་སྲིད་ དམའ་མཐར་སྤྱི་འཐུ ས་ཅི ་ཙམ་ངོ་འཛོ མས་ གཞི ་རྩ་མེད་པ་ཞི ག་སྟེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ལས་དོན་གང་ཞི ག་ཚད་ལྡན་ཡི ན་མི ན་དང་
ྱོ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་
༢༨ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ སྐ ྱོང ་དེས ་རང་གི ་ བཀའ་ཤག་ལྷན ་ཚོ ག ས་ དགོ ས ་པའི ་ ཉུ ང་ཚད་(quorum)གཏན་ ༡༤ (༢༠༡༡་་་༡༦)པའི་བཀའ་བླནོ ་འོས་གཞི ་ ཐག་གཅོད་བདྱེ ་ཕག
ཞི བ་ཁང་ནས། བཀའ་བླནོ ་དུ་འདེམས་ཐོན་ སུ་བཀའ་བླནོ ་ཇི ་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ འབེབས་ཡི ན་པ་ལས། བཀའ་བླནོ ་འོས་ཐོན་ རྣམས་སྤྱི་མོ ས་ཀྱིས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད་ གཞི ་ དང་མཐུ ན ་མི ན་ལ་བསྙད ་དེ་ ཁྲི མ ས་

ཀ་༡༡།

གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་སྐྱེ་བོ་དེར་བཅའ་ ལས་མ་བརྒལ་བའི་ མི ་ འགྲོའི་ མི ང ་དང་ལོ ་ གྱི ་དགོས་ངེས་གྲངས་ཚད་ལ་སྦྱོར་མི ་རུང་ པ་དང་། སྐབས་ ༡༥ (༢༠༡༦་་༢༡)པའི་ ཞི བ་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་མི ་ཆོ ག་ཅེས་པ་ནི་
ཁྲིམས་ནང་གསལ་གྱི ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི ་མེ ད་ རྒྱུས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་
པས།

༢༡

པར་ བ་སྟེ།

དེའ་ི ཐོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུ ན་ གསལ་བའི ་ འོས ་ཆོ ས ་ཚང་ལུ ག ས་བཅས་ ཁ་༢་༡།

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་

བཀའ་བླནོ ་འོས་གཞི འི་ཁོངས་ནས་འོས་ཐོབ་ ལས་དོན་གང་ཞི ག་ཚད་ལྡན་ཡི ན་མི ན་དང་

ྱོ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་
༢༢ དམའ་ཤོས་དེར་ཡང་ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་ ༤༣ ཐག་གཅོད་བདྱེ ་ཕག

པའི ་ གནང་ཕ ྱོག ས་ཤི ག་མ་བྱུ ང ་བར་དུ།

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་གསལ་བཤད་དང་ པའི་རྩིས་གཞི ་བརྒྱ་ཆ་ (༥༠) ཡི ན་པ་དང་། ཁོངས་ནས་འོས་གྲངས་ ༢༤ ཐོབ་སྟེ་བརྒྱ་ གཞི ་དང་མཐུ ན་མི ན་གྱི་དོན་གནད་དེ་དག་

ལས་འཁུ ར ་དང་གསང་རྒྱའི ་ དམ་བཅའ་
འབུ ལ་བཞེ ས ་ཀྱི ་ ལས་རི མ་ཐོ ག ་བསྐྱོ ད ་

བཅའ་ཁྲིམས་
(༢༠༠༦་་༡༡)པའི་བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་བླནོ ་ པའི་གོ་དོན་ཡི ན་པ་ལས།
བྱུང་ན་སྨསོ ་མེད། མ་བྱུང་ཚེ ་སྤྱི་མོས་མ་ (གསུམ་ཆ་གཉིས་)ཡི ན།
བྱུང་བའི་འོས་གཞི ་སོ ་སོ འི་ཐོག་ངོ་ཡོ ད་སྤྱི ་ ཁ་༢་༢། ཆ་རྐྱེ ན ་དེ་ དག་དོན ་གནད་ཐ་ འོས་གཞི འི་ཁྲོད་ནས་འོས་ཐོབ་དམའ་ཤོ ས་ དང་འགལ་བའི་དོན་གནད་ལ་ཁྲིམས་ཞི བ་

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༥ ནང་གསལ་

སྦྲགས་འབུལ་རྒྱུ་དང༌།

དེའ་ི ཐོག་སྤྱི་མོས་ དོན་ཚན་ ༤༩(༡) ཡི ་རྩིས་གཞི ་ནི་གྲངས་ཆ་ ཆ་ ༥༥ ཡན་ལོན་ཡོ ད་ལ། སྐབས་ ༡༣ ལ་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་མི ་ཆོག་

ཞེས་དང་།

འཐུ ས་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི ས་གསང་བའི་འོས་ དད་དེ། སྔ་མ་ནི་བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་འདེམས་ ༢༡ བྱུང་བ་དེ་ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་ ༤༠ ཡི ་ ཁང་ནས་རྩད་གཅོད ་མི ་ཆོ ག ་པའི ་ འགྲེལ ་
ཤོ ག་འཕངས་ཏེ་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས། བྱེད་སྟངས་སྐརོ ་ཡི ན་པ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་སྤྱི་ བརྒྱ་ཆར་རྩིས་བསྐརོ ་བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ ལོག་བྱེད་མི ་ཆོག

མི འི་ བཅའ་ཁྲིམ ས་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ སྲུ ང ་སྐ བྱོ ་ཀྱི ་

ཉུ ང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བླནོ ་དུ་འོས་ འཐུ ས་ཀྱི་ཉུ ང་ཚད་སྐརོ ་ཡི ན།

ཐབས་མེ ད ་ངེས ་ཡི ན་པ་ནན་བར ྗོད ་བྱ་རྒྱུ ་

ཁྲི མ ས་ཞི བ་ཁང་ནས་བཙན་བྱོ ལ ་བོད ་

དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་འདོར ་ཐབས་མེ ད ་

པས། དེའ་ི ཐད་མུ་མཐུ ད་རྣམ་པ་ཅི་རི གས་
ཀྱི་འགྲན་སླངོ ་གནང་ཚེ །

ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་དང་དེའི་རྒྱུ ན་ལས་སུ་སྤྱི་ ཡན་ལོན་ཡོ ད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ཁ་༤་༢་༡། ཆེ ས ་མཐོ འི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ་ཁང་

ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།

༡༢ (༢༠༠༡་་༠༦)པའི་འདེམས་ཐོན་བཀའ་

ནས་བཀའ་བླ ནོ ་གྱི ་ འོས ་གཞི ་ དེར ་བཅའ་

གྲོས་ཚོ གས་ ཁ་༢་༣། བཀའ་བླ ོན ་གྱི ་ འོ ས ་འདེམ ས་ བླ ནོ ་རྣམས་སྤྱི ་ མོ ས ་ཡི ན་པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ཁྲི མ ས་ནང་གསལ་དགོ ས ་ངེས ་བརྒྱ་ཆའི ་

སུ་སྤྱི ་མོ ས་སམ་མང་མོ ས་ཐོན་པའི་རི གས་ མཚམས་འཛི ན་བརྒྱ་ཆ་

༥༠

ལས་མ་ རྩིས་བསྐརོ ་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་མེད།

ཐེངས་འདིའ་ི ལ་སྲིད་སྐྱོང་གི ས་བཀའ་བླནོ ་དུ་བསྐ་ོ གཞག་ ཉུ ང་བ་ཡི ན་པ་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ ཁ་༤།

གྲངས་ཚད་ལོ ན ་ཡོ ད་མེ ད ་གཞལ་བྱར་

ཆེ ས ་མཐོ འི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ་ཁང་ བཟུང་བ་ལས།

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

བཀའ་བླནོ ་འོས་འདེམས་སྐརོ ་གྱི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ བྱ་རྒྱུ། སྲིད་སྐྱོང་གི ས་བཏོན་པའི་འོས་གཞི ་ སུ ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཀྱི ་ ཉུ ང་ཚད་མཚམས་འཛི ན་

ནས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ ལས་དོན ་གང་ཞི ག ་ཚད་ལྡན ་ཡི ན་མི ན་ལ་

ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་མི ་བྱེད་ཀ་མེ ད་ མ་ཐོབ་ཚེ ་འོས་གཞི ་གསར་པ་སྲིད་སྐྱོང་གི ས་ གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡི ན་པས།

མུ་མཐུ ད་དེ།

རྒྱུ ་མཚན་དང་བཅས་པའི ་ རི མ ་པ་རྣམས་ ཡོ ངས་རྫོགས་སམ་གང་རུང་ལ་མང་མོ ས་ ནི་ འཕྲོས ་ལྷག ་སྐར ་ཆ་བརྩི་མ་དགོས ་པའི ་ རྣམས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཟིན་རྗེས།
དོན་ཚན་

ཆགས་རྒྱུ ་ཞེས་པའི་ཐག་གཅོད་ཡི ་གེ་ཞི ག་ གོང་བཞི ན་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་འབུལ་ གཅི ག ་གི ས ་ཅི ག ་ཤོ ས ་དེར ་དཔེ་ འགེ བ ས་

ད་དུང་ ཐེ་བྱུས་བྱས་མེད་པ་དང་།

དེ་ཡང་བཅའ་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནང་ ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་གྱི་ཆ་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་།

བཀའ་མོལ་ རྐྱེན ་དང་མཐུ ན ་མི ན་ལ་དཔྱད་ཞི བ ་ཐག་

གནང་ཕྱོགས། འོས་འཕེན་སྟངས་ཁྲིམས་ གཅོད་བྱས་པ་ལས། ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་
བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་ལ་ཕུལ་བ་དང་། དེའ་ི རྒྱུ ་ཞེས ་གསལ་ཡོ ད ་པའི ་ དགོང ས་དོན ་ལ་ དང་རི གས་བསྒྲེ་བྱེད་ས་མི ་འགྲོ།
སྤྱི ་ འ ཐུ ས ་ ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་ ན ས ་ ཞི བ་ཁང་གང་གི ་ཡང་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོ ད་མ་ གཞི ་དང་མཐུ ན་མི ན་ལ་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་
མངོན་གསལ་གྱི་གནོད་འགལ་བྱས་ཡོ ད་པ་ ཁ་༣།
ངོ་བཤུ ས་ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོར་ཕུལ་ཡོ ད།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠
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ཞི ག་མི ན།

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

ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང༌། སྒྲིག་གཞི ་བཟོ་

༤༦

ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་དམི གས་

༥༨

ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

བསལ་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་དང་། དོན་ཚན་
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ལས་འཁུ ར ་དང་གསང་རྒྱའི ་ དམ་བཅའ་ ཡོ ད་པས། ཀ་བ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆའི་ས་
འབུལ་བཞེས་ཡོ ང་བའི་ཞུ་སྐུལ་བྱུང་བ་ཡང་ མཚམས་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐོག་ནས་ཐག་

ཁ་༤་༢་༢། ཐེ ང ས་འདི ར ་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་

འགོད་བཅས་ཀྱི་ཆེད་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཐོག་

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་

ཕྱོགས་ཀྱི ་ཁྲིམས་བཟོའི་དབང་ཚད་ལོ ངས་ ལས་དོན་ལ་ཁྲིམས་ཞི བ་རྩད་གཅོད་མི ་ཆོ ག་

མེད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡི ན། དེ་ཡང་།

སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ་སུ་རུང་ པ་ཞི ག ་གཏན་ནས་མི ན་པ་རྒྱུ ་མཚན་གོང ་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༦ ནང་གསལ་ལྟར།

ཚོ གས་སུ ་བཀའ་བླ ནོ ་གྱི ་ འོས ་གཞི ་དེར ་
གྱི ་ དགོས ་ངེས ་བརྒྱ་ཆའི ་ གྲངས་ཚད་ལོ ན ་

ཡོ ད ་མེ ད ་ཁྲུ ན ་འབྱེད ་བྱས་པ་ཞི ག ་ཡི ན་པ་

ནས་སྤྲད་པའི་དབང་ཚད་ལག་བསྟར་བྱེད་

སུ་སྤྱོད་པའི་གནས་སྐབས་ཁོ་ན་ཡི ན་པ་ལས། པའི ་ ལས་དོན ་དེ་ དག་ཐོག ་ཐེ་ བྱུ ས ་བྱས་

རང་བཞི ན་གྱིས་ངོས་བཞེས་གནང་ཐབས་

གཅོད་བྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན།

ཁ་༥་༡།

འགན་དབང་རྣམས་ལག་བསྟར་བདྱེ ་སྐབས་

བཙན་བྱོ ལ ་བོད ་མི འི ་ བཅའ་

ཁ་༥་༢། བཅའ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ས ་བསྐུར ་བའི ་

སུ།

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལ་དོ་

ལས། བཀའ་བླནོ ་གྱི་འོས་བསྡ་ུ ཚད་ལྡན་བྱུང་

གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ བརྗོད་ལྟར་ཡི ན།

ཆེ ས ་མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་འདི ་ བཙན་ ཕོག ་དང་གནོད ་འགལ་བྱེད ་པའི ་ བྱ་སྤྱོད ་

གཅོད་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ ཁྲིམ ས་སྒྲི ག ་ཁག་ལ་ ཁྲིམས་རི ན་པོ་ཆེ ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ཁྲིམས་

གི ་ཞུ་གཏུ གས་བྱ་ཡུལ་དང༌། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ བཤངས་སམ། བབ་བསྟུན་ནམ། མཐུ ན་

ཡོ ད་མེད་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་མི ན་ལ། ཐག་

སྒྲིག་གཞི ་དང་མཐུ ན་མི ན་སྐར
ོ ་རྩད་གཅོད་
བྱས་པ་དེ་བས་ཀྱང་མི ན།

གནོད ་ཚབས་བཟོ་ བའི་ གནས་སྐབ ས་སམ། ཁ་༥།

གནོད་འགལ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུའང་ཁྲིམས་ ཞི བ་ཁང་གི ་འདོར་དུ་མེ ད་པའི་ལས་འགན་

ཞི བ ་ཁང་གང་གི ་ ཡང་ཁྱབ་ཁོང ས་སུ ་ མེ ད ་

ཁ་༤་༣། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༨(༢) པའི་གོ་དོན་མི ན།
ནང་།

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང༌།

སྒྲིག་གཞི ་བཟོ་འགོད་བཅས་ཀྱི ་ཆེ ད་བཅའ་

བཙན་བ ྱོ ལ ་བོད ་མི འི ་ བཅའ་

ཡི ན་སྟབས། སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་
སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་

ཁ་༤་༤། ཆེ ས ་མཐོ འི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ དུས་
གི ་ཐག་གཅོད་འདིས།

ཐེངས་འདིར་གྲོས་

༧

པའི་ལས་ཉིན་བཞི ་པར་བཀའ་

བླནོ ་གྱི ་འོས་གཞི ་དེ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་

ཁྲིམས་འདི་ཐོག་ནས་སྤྲད་པའི་དབང་ཚད་

ཚོ གས་སུ ་བཀའ་བླ ནོ ་གྱི ་ འོས ་གཞི ་དེར ་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མི ་སུ ་ ཡང་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་

པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི ་དངོས་བསྟན་ལ་ཐད་ དོན་ཚན་ ༢༢ དགོངས་དོན་དང་མ་མཐུ ན་

ལག་བསྟར་བྱེད ་ཕ ྱོག ས་ལ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་

ཁང་གང་གི འང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེ ད་ཅེས་པ་
འདི་ནི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི ས་བསྐུར་བའི་ ལྷན ་

༄༅།

ཐག་གཅོད་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་ཆེ ས་

ཀར་རྡོག་རོ ལ ་བཏང་བའི ་ ཆ་དེ་ བཀག་པ་

པར་ངོས ་འཛི ན་ཐག་གཅོ ད ་བྱས་པ་ཡི ན་

ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ཞི ང་། འོས་ཐོན་མ་བྱུང་བའི་འོས་གཞི ་དེར་

བཟོ་སྒྲིག་པའི་ས་སྟོང་ཡོ ད་ན། རང་རེའ་ི སྤྱི་ གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུ ས།
ནས་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་ ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

Plumber

༥། རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

འགོ་འཛི ན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེ ད་པའི་

ཐོག་ ངོས་སྦྱོར།

སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུ ས།

༦།

ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡི ན་ཚེ ་འབྲེལ་

༢། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༩།༣།༣༡ ཡོ ད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

༄༅།

ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གྲངས་མཛོ ད་འཇུག་འགོད་

དེ་བཞི ན་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥ ནང་ སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་ཀྱི ་ དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་འདོར ་
གསལ་ལྟར་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། ཆབ་སྲིད་ ཐབས་མེ ད ་པ་བཅས་ཀྱི ་ གསལ་བསྒྲགས་

སྒྲིག་གཞི ་བཅས་ སུ། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་

དབང་འཛི ན་གྱི་བཀའ།

འཁྱེར་

བཤུ ས།

Class 12 Certificte

ཀྱི་ཚད་འཛི ན་ཐག་གཅོད་བདྱེ ་པའི་སྐ་ུ དབང་

བཅས་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་བཅའ་ཁྲིམས་
ཀྱིས་ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ལ་བསྐུར་

ཉམས་མྱོང ་ཡོ ད ་ཚེ ་ངོས ་སྦྱོར་རམ་རྒྱབ་

དེ་ བཞི ན ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོ ཌ ་འཚང་

སླད་ཁ་བྱང་དང་། གླགོ ་འཕྲིན་ Email ID
སྙན་ནང་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས། ཡི ག་ཆ་

འཛི ན་ནམ་གཞུ ང་ཞབས་གནས་རི མ་ཟུང་

སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུ གས་

Distt Kangra H.P

གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ སྟེང་ས་གནས་འགོ་

མི ག་སྟོན་དགོས།

ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཞུ་

དྲུ ང ་ཡན་གྱི ་ དག་མཆན་དང་ལས་དམ་ ཀྱི ་ ཚེ ས ་ཆ་སྐབ ས་མཚམས་ཐག་གཅོད ་བྱ་
བཀོ ད ་དེ་ གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོ ག ་ རྒྱུ ་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི ་ ཡོ ང ས་ཁྱབ་གསལ་

༢༠༡༩།༥།༡ ཕྱི་དྲོ་ཚོ ུད་ ༥ གོང་འབུལ་

   གྱི་ངོ་ མཉམ་འབུལ་དགོས།

གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ ངོ་ བཤུ ས ་ཁག་ལ་

རི གས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུ ས།

Green Book

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང༌།

གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

༡།     ཉུ ང་མཐར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ ༣།    གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་
ཐོན་པའམ།

དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུ ས།

ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོ ད་པ།

༢།    བོད་ཨི ན་གཉིས་ཀ་བྲིས་ཀླགོ ་འཕེར་
བ་དགོས་རྒྱུ།

༣།   ཀམ་པུ་ཊར་

Mirosoft Excel

ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོ ད་པ།

གྱི་

༤།    རྒྱུགས་གཞི ། བོད་ཨི ན་གཉིས་ཐོག་

RC

༤།     བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་བོད ་
སྨན་ཁང་ཡོ ད་ན་དང༌།

མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་

Attestation

ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༠
ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ འགྱངས་མེད་

e-mail

ཞུ ་ སྙན ་ཕུ ལ ་འབ ྱོར ་ཁག་ལ་འདི་ ནས་ཞི བ ་

དེ་མི ན་སྨན་ཁང་     ཁ་གསལ་འགོད་དགོས།

དུས་བཀག་རྗེས་

ཚད་ལྡ ན ་གང་རུ ང ་ནས་ནད་གཅོ ང ་དང་ འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རི གས་ངོས་བཞེས་

འགོས ་ནད་རི ག ས་མེ ད ་པར་གཟུ ག ས་བབ་ གནང་རྒྱུ་མི ན།

ལས་འཕེར ་ཡི ན་པའི ་ སྨན ་པའི ་ ངོས ་སྦྱོར་ ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན།

དཔལ་ལྡན་

ཁ་གསར་སྟེང་རང་ བཀའ་ཤག་གི ་ ཉིན ་གླའི་ རྩ་འཛི ན་དགོང ས་

ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

Medical Certificate

ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་གཤམ་

ལས་དམ་དང༌།      ས་རྟགས་འཁོད་ རེ་འཐོབ་རྒྱུ། གཞུང་འབྲེལ་གུང་སེང་དང་

དགོས་རྒྱུ།

༥།     འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རི གས་ ཉིད་ཀྱི ་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་ དོན་ལས་ཉིན་རེར་ཉིན་གླ་སྒརོ ་
གསལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་ངེས ་པར་མཉམ་སྦྱར་
༡།       འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་སམ་

འབོད ་བརྡ་དང་འབྲེལ་ངག་རྒྱུ གས་ལམ་
འཁྱེར་སོ ག ས་ཡི ག་ཆ་ངོ་ མ་ཁག་མཉམ་

༦༠༠།༠༠

པ་ངོ་མ།

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉི་མའི་གུང་སེང༌།

ནས་བྱ་སྤ དྱོ ་ཐལ་སྐྱོན ་མེ ད ་པའི་ ངོས ་སྦྱོར་

དམི གས་བསལ་གུང་སེང༌།

དེ་

མི ན་ལས་ཁུངས་གླ་ོ བུར་སྒར
ོ ་རྒྱབ་པ་དང༌།

དེ་བཞི ན་དོ་

projects@tibet.net

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

འཁྱེར་གྱིས་འབར
ྱོ ་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་

པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

གླགོ ་འཕྲིན་ ཟླ་ ༠༤ ཚེ ས་ ༠༦ ལ།།

ཁ་པར་ཨང་བཅས་འཚང་སྙན་ནང་

Email: health_re@tibet.net / health-

བཅས་ལ་ཉིན་གླ་མེད།

འབུལ་དགོས་རྒྱུ། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩
བ་གནང་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང༌།

Dharamsala

176215

བདག་རང་ངོས་ནས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་

ནས་འདེམས་བསྐ་ོ བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་

༣༡ བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་ བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པའི་

Kyishong,

བསྒྲགས་སུ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་

བོད་མི འི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུ ལ་ལག་དེབ་ ཟུ ང ་དྲུ ང ་གནས་རི མ ་ཡན་སུ ་ རུང ་གི ་ དག་

རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་འདོད་ཡོ ད་

Department of Health, CTA
Gangchen

འཇུ ག ་དང་འབྲེལ་འོས ་ཆོ ས ་ལྡན ་པ་ཚོ ར ་

གཤམ་གསལ་ཆ་

Secretary,

ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་

ཆེད་ཉིན་གླའ་ི ལས་བྱེད་ ༢ བསྐ་ོ གཞག་ ༢།     ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེ ས་ འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ། ལས་

གནང་འཆར་ཡི ན་ན།

༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽

ཁ། གསོལ་ཕོགས། ཟླ་རེར་སྒརོ ་ ༢༠,༠༠༠།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་ མཐའ་མའི་ ཤེ ས ་ཚད་ཨང་ཤོ ག ་དང་ལག་ (Character Certificate)   ངོ་མ་བཅས་
Mirosoft Excel

ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་

དགོས། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའ་ི ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨ ལ།།

ཉིན་གླའ་ི ལས་བྱེད་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་

དོན་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་བདྱེ ་པའི་སྐུ་དབང་དང་། པས།

༧། རང་ལོ་ ༢༥ ནས་ ༣༥ མ་བརྒལ་བ།

ཚོ ཌ་ཁདྲོ ་ཞུ གས་འདོད་ཡོ ད་མཁན་རྣམས་ ༤། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི ་བདེ་ གཉེར་གྱི་ཡི ་ ཆེའ་ི ངོ་བཤུ ས།

༡། ཆུ་ལས་བཟོ་སྒྲིག་པ་

འཛུ གས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛི ན་གོང་ན་མེ ད་པ་དེ་ འགྱུ ར ་བྱ་རྒྱུ ་ནི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གནས་
ཡི ན་པ་དང་། དེར་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚི ག་ དགོས་པའི་རྒྱུ ་མཚན་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡི ན་

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཆོ ད་གན་ཐོག་ཆུ་ལས་ ༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་མཐུ ན་ ༨། གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་སྟེང་ལས་ཀའི་

ཀ། དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཞན།

གུ་

ུ ་ལྡན་ཡི ན་མི ན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༤ ལ། །
དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ལོ ན་མེ ད་ མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ གང་རུང་ནས

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་ངོ་བཤུ ས།

ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

བྱོལ་བོད་མི ་སྤྱི ་སྒར
ེ ་ཡོ ངས་ཀྱི ་མཐར་ཐུ ག་ མཐོང་བཞི ན་དུ་དེར་སྣང་མེད་དམ།

༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽
The Secretary
Department of Finance
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong
Dharamsala-176215
Distt. Kangra, H.P INDIA
Email: chatrel@tibet.net

TIBETAN FREEDOM
སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
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