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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་
སྤལེ་བའ་ིཤེས་ཡོན་བསབླ་གཞི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༥	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 Andaz Ho-

tel	 གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུསིྤ་ཚོགས་དང་།	
སེམས་མངོ་།	 བཟང་སྤདོ་བཅས་སྤལེ་བའ་ི
ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའམ་སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
གསོའི་བསབླ་གཞི་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་དབུ་འབདེ་
མཛད་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་ལྡ་ི
ལི་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་དང་
ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་གཅིག་ལྕགོས་སྐུ་ཞབས་	
Manish Sisodia	 མཆོག་དང་།	 	 	 བིས་
པའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་པ་ན་ོལྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་རྒྱ་གར་
བ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེལཤི་སཏཱརཐི་མཆོག	 	 ཨེ་

མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་
མོ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ན་ེགི་ལགས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག	 ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག	 ཤེས་ཡོན་སླབོ་

སྟནོ་པ།	 དཔལ་ས་སྐའ་ིསྐབས་མགནོ་གངོ་
མ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་གི་གདངུ་སས་སྐབས་
ར་ེཨ་བ་ིཀྲ་ཏ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		དགནོ་
སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གི་མཁན་པ་ོདང་ལས་ཚབ།	

རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་	༣༧	ནས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།	
སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ།	 ཤེས་ཡོན་དང་
འབྲལེ་བའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་
ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༡༣༠༠	 ལགྷ་ལནྷ་འཛོམས་

ཀིས་ཐགོ་མར་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་འབྲལེ་
ཡོད་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་
ན ེ་ གི ་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་

གནང་།	 ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སཱི་ཤེས་
ཡོན་སླབོ ་གསོའི ་བསླབ་གཞི་དབུ ་འབེད་
མཛད།	ད་ེརསེ་ལྡ་ིལི་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་གཞནོ་པ་མཆོག་དང་།	ན་ོལྦལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་རྒྱ་གར་
བ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལཤི་སཏཱརཐི་མཆོག་བཅས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བཀུར་འསོ་ཆོས་
གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ།	 	 ངསོ་རང་ཉདི་ཀང་
འག་ོབ་མི་འཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་ཁོངས་
ནས་གཅིག་ཡིན།	 	 དརེ་བརནེ་འག་ོབ་མི་
རིགས་སིྤའི་བད་ེཐབས་ལ་དམིགས་ནས་ལནྷ་
ཚོགས་འདི་ལྟ་བུར་བཅར་རུྒྱ་བུང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།		ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་

འཁདོ་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	ཉནི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་
གྷལ་གནམ་ཐང་བརུྒྱད་བཞུགས་སརྒ་ད་ུརྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནང་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་ལེགས་
པར་གུབ་རེས་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་
ཡོད།	 ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨན་དཱཛ་	 Andaz 
Hotel	གསོལ་མགནོ་ཁང་ནང་སིྤ་ཚོགས་དང་།	
སེམས་ཚོར།	 བཟང་སྤདོ་བཅས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གཏན་འབབེས་
ཀི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོདང་འབྲལེ་བའི་གསར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཞིག་གི་ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	
༥	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཨན་དཱཛ་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུསིྤ་
ཚོགས་དང་།	 སེམས་ཚོར་།	 བཟང་སྤདོ་བཅས་
ཀི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའི་བསླབ་གཞི་དབུ་འབདེ་
མཛད་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་མཛད་འཕནི་གཞན་ཁག་
གཅིག་བཅས་ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ཚེས་	 ༨	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༤༥	 ཙམ་ལ་ག་གལྷ་
གནམ་ཐང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་སྐབས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་དང་།	 སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 ད་ེ
བཞིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཁུལ་གི་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཆ་ཏི་སི་གྷིར་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་མན་
སྤར་ཕན་བད་ེགླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་

འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༧	ཉནི་
གི་སྔ་ད་ོཆ་ཏི་སི་གྷར་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐོང་ཨ་
ནན་ཌི་བནྷ་པ་ཊེལ་	 Shrimati	 Anandiben	
Patel	 མཆོག་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཆ་ཏི་སི་གྷིར་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐོང་ཨ་
ནན་ཌི་བནྷ་པ་ཊེལ་མཆོག་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
དྭགས་པ་ོདགནོ་པའ་ིནང་ཕབེས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་
རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་བསྒནོ་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ས་གནས་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་དང་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་སོལ་རུྒྱན་གཞས་ས་
འཁབ་སྟནོ་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
ཞུས།	 མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་
ཕུག་ཚང་མར་མངར་ཆ་དང་ཤིང་ཏགོ་གནང་
སྟ་ེནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་གལ་
གནད་སྐརོ་དང་།	 ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཀི་
བདོ་མི་ཚོ་དང་ཐུག་འཕད་བུང་བར་དགའ་ཚོར་
བུང་བའ་ིསྐརོ།	ད་ེས་ྔབདོ་ནང་ཚར་གཅིག་བསྐདོ་
མངོ་ཡོད་པ་དང་།	 ཐངེས་འདརི་མན་སརྤ་ཕན་
བད་ེགླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་
གཟིགས་གནང་བ་དསེ་ཁོང་རང་ཉིད་ལ་སླར་
ཡང་བདོ་ནང་སླབེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སང་བུང་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 ས་གནས་གཞིས་ཆགས་
དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་བཅས་ཐུན་མོང་གིས་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་
སྟནོ་པའི་སྐུ་ཐང་ཞིག་ལེགས་སྐསེ་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་འཕགས་པ་
ཚེ ་རིང་མཆོག་ཨ་རིའི ་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་
ཊོན་དུ་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim McGovern 

མཆོག་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་གསར་པར་
ཕབེས་ནས་ཁོང་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ
ཝན་མཆོག་གིས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨ་རིར་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ད་ུཕབེས་པ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་མཇལ་འཕད་
སླད་ཕབེས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་
ནག་གི་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	
འཁོར་བའི་དསུ་དན་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པའི་
ངང་ནས་སུང་བརིྩ་ཞུས་པའི་སྐརོ་གསུང་པ་
དང་སྦྲགས།	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མཆོག་གིས་ལྷག་བསམ་
ཟལོ་མེད་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་

ཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཁངོ་གི་དབུ་ཁདི་
ལམ་སྟནོ་འགོ་ཉ་ེལམ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
ནས་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་
འད་མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་	 Reciprocal 

Access to Tibet Act	 ཁམིས་སུ་གཏན་
འབབེས་གནང་ཐུབ་ཡོད་སྟབས་གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་དང་།	ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
གང་སར་གནས་པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་
བླ་ོསྟབོས་ཆེན་པ་ོསྐ་ེགཞིར་གུར་བར་བརནེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་
འདགུ	
ཕགོས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དངེ་
སྐབས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་
གནནོ་འགོ་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་ང་ོསྤདོ་ཞུ་
སབྐས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་བདོ་མི་	
༡༥༣	 གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 	 ད་ེལརྟ་བདོ་མི་ཚོས་ཛ་དག་གི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མི་
ཚོས་རང་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག	 ཁརོ་ཡུག་སོགས་སུང་སྐབོ་ཆེད་
ཡིན་པ་དང་།	 	 བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་སབྐས་འདརི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉིས་
བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ	 	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མཆོག་ད་ེས་ྔརྡ་སར་ཕབེས་

པ་ལརྟ་འབུང་འགུར་སརླ་ཡང་ཕབེས་རོགས་
གསུང་པ་མ་ཟད།	 ད་ེས་ྔབདོ་ནང་ད་ུགཞུང་
འབྲལེ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་པ་ལརྟ་སརླ་
ཡང་མགགོས་མུར་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་

ཐུབ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུཔ་ེལོ་སི་མཆོག་ལས་ཡུན་
རིང་ད་ེལརྟ་གནང་ཐུབ་རུྒྱར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས།	
ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་
བོལ་བ་རྣམས་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་སྐརོ་གསུང་སབྐས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
མཆོག་གིས་ལོ་གཉསི་གོང་གནད་དནོ་དའེི་
ཐད་བལ་ཡུལ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་འབྲལེ་བ་གནང་ཟནི་

ཡང་མུ་མཐུད་གནད་དནོ་རགོ་ཞིབ་གནང་
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ	 ལགྷ་པར་
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚན་
པའ་ི	 Congressional Executive Com-

mission on China འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་དང་
འབྲལེ་བ་གནང་ཐགོ་བདོ་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་
ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ	
ད་ེརསེ་མཇལ་འཕད་གུབ་མཚམས་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་
མཆོག་ལ་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་
འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་ནང་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས་མགགོས་མུར་ཕབེས་ཐབས་གནང་རོགས།
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མང་གཙོའ་ིརང་དབང་དང་འད་མཉམ་འཐབ་རྩདོ་པའ་ིདཔའ་བ་ོགཉསི་ལ་རསེ་དན་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ི Constitution Club ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་
ཟུར་པ་སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ཇརོ་ཇ་ཕར་ནན་
ཌསེ་	 George Fernandes	 མཆོག་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་
དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་དང་བཀའ་ཟུར་
རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་རང་དབང་དང་མང་གཙོ།	འད་མཉམ་
གི་ཐབོ་ཐང་ཆེད་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པའོི་རིང་འཐབ་
རྩོད་གནང་བར་དཔའ་བའོི་མཚན་གནས་
ཐགོ་ནས་རསེ་དན་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༤	
ཙམ་ལ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཀར་
ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐོང་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་	 T. N. Chaturvedi	 མཆོག་དང་།	
བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་སྐབས་རེ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 དཔལ་
ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་
འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀའ་
ཟུར་འབྲངོ་ཆུང་དངསོ་གུབ་མཆོག	 བཀའ་
ཟུར་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོངས་དང་ཞབས་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་
བགེས་པ་སྐུ ་ཞབས་ཨིན་ད་ེརེཤ་ཀུ་མར་ 
Indresh Kumar	 མཆོག	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མ་
ཐའེ་ོམ་ཁཱ་སི། Matteo Mecacci	 མཆོག	
ལམྕ་སྐ་ུཇ་ཡ་ཇ་ེཌི་ལི་ Smt. Jaya Jait-

ley	 མཆོག	 	 	 ལ་དགྭས་བ་ླམ་བླ་ོབཟང་
ཡེ་ཤེས་མཆོག	 བ་ླམ་ཆོས་འཕལེ་བཟདོ་པ་
མཆོག		ད་ེབཞིན་ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་
ཚབ་དང་མི་མང་།	 ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་
བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེི་དགེ་རྒན་དང་སླབོ་ཕུག་
སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་གནད་
ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག་གིས་སྐུ ་གཤེགས་
དམ་པ་ཇརོ་ཇ་ཕར་ནན་ཌེས་མཆོག་དང་།	
རྒྱ་རི ་བླ ོ་ག ོས ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ཀི་འད་པར་མདནུ་སང་གསལ་མར་
མེ་ཞལ་ཕེ་གནང་གུབ་མཚམས་ལྡི་ལིར་
རནེ་གཞིས་བས་པའི་ས་སྐ་ཆོས་སྡའེི་དགེ་
འདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་དམ་པ་ཁོང་གཉིས་
ཀི ་ཆེད་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་།	
དེ་ནས་ལྡི ་ ལི ་ན ེ་རུ ་མཐོ་སླབོ ་ ཀི ་གཙུག་
ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ Anand Kumar 

ལགས་ཀིས་མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་གནང་བསྟནུ་
རིམ་བཞིན་སྐུ ་མགནོ་རྣམས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་།		སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོསྐ་ུཞབས་	 T. N. Chaturvedi མཆོག་

གིས་སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ཇོར་ཇ་ཕར་ནན་
ཌསེ་མཆོག་དང་།	 རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་
མཚན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནི་མང་ཚོགས་

ཁདོ་ཀི་དཔའ་བ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཁངོ་རྣམ་
གཉསི་ཀི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་རིང་འག་ོབ་མིའི་
བད་ེཐབས་དང་།	 མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་
གངོ་འཕལེ།	 ད་ེབཞིན་རང་དབང་སུང་སྐབོ་
ཆེད་འཐབ་རྩདོ་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
གཞན་ཡང་རྒྱ་རི ་བླ ོ་ག ོས ་རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་ན་ིམཁྱནེ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཕི་འབྲལེ་སིད་བུས་ཐགོ་བང་ཆུབ་པའི་
མི་ས་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 མི་མང་དཀུས་
མ་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུའབྲལེ་བ་བཟང་པ་ོཡོད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་དམ་པ་ཇོར་ཇ་ཕར་ནན་
ཌསེ་མཆོག་ན།ི	 མང་ཚོགས་ཀི་འག་ོཁདི་
ཡིན་སྐརོ་དང་སྦྲགས།	 ང་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་
གཉསི་ཀི་ལས་འཕ་ོམཇུག་སྐངོ་དགོས་པའི་

རེ་སྐལུ་ཡང་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་སྐབས་
ར་ེཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་

དནོ།	 	 དམ་པ་ཁངོ་གཉསི་ན་ིངའ་ིགགོས་
པ་ོཉ་ེཤོས་གས་ཤིག་ཡིན་སྟབས།	 དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་སྐརོ་ལ་སདྐ་ཆ་ཤོད་རུྒྱ་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ོཞིག་འདགུ	 ཇརོ་ཇ་ཕར་ནན་ཌསེ་དམ་
པ་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེས་ཐགོ་
མ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ཡིན།		ད་
ལྟ་དང་འབུང་འགུར་འགོ་ཁིད་གསར་པ་
མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་པའི་ཁདོ་དམ་པ་ཁངོ་ལ་ྟ
བུ་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཞལ་ཞེ་གཉསི་
མེད་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཧ་
ཅང་དཀནོ་པ་ོརེད།		དམ་པ་ཁངོ་གི་ད་བར་
སྡངིས་ཆ་འད་མིན་ཐགོ་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་

ཞིང་གཤེགས་མཆོག་ན་ིངའི་ཕག་སྦྲལེ་རེད།		
ཅསེ་དང་སྐ་ུཞབས་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་ན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
ཡིན་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་
བཞུགས་སྐབས་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་ཐངེས་
དགུ་བུང་ཡོད་པ་སོགས་བདོ་དནོ་ཆེད་སྐུ་
ལས་ཧ་ཅང་སྐནོ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
སྐབས་དརེ་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་སྐུ་གཤེགས་
ཇརོ་ཇ་ཕར་ནན་ཌསེ་མཆོག་ན།ི	 བདོ་མིའ་ི
གགོས་པ་ོསྙངི་ཉ་ེཤོས་ཤིག་དང་།	 དམ་པ་
ཁོང་གི་མི་ཚེ་ཧལི་པརོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བདེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཨིན་ད་ེརེཤ་ཀུ་
མར་མཆོག	རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་མ་ཐའེ་ོམ་ཁཱ་སི་མཆོག་
བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་།
སྐབས་དརེ་བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་ཆུང་དངོས་
གུབ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྩལ་
བའི་གསུང་འཕནི་སྒགོས་སྦྱང་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གི་བསབླ་གཞི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	
ནས་	 ༦	 བར་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་གསར་བཟ་ོགནང་བའི་ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་
གི་སྒོམ་གཞི་དང་བསླབ་གཞི་ཁག་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སྟངེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་དབུ་འབདེ་གནང་
བ་དང་།	 མཛད་སྒ་ོདརེ་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་
མཆོག་དང་།	 ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ི
བཟང་སྤོད་སླབོ་སྤལེ་གི་རུྒྱས་སྟནོ་པ་དགེ་
བཤེས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 འབྲལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་ཟུང་དུང་བསྟན་འཛིན་པདྨ་

ལགས།	 བདོ་སླབོ་ཁག་བདནུ་ནས་དག་ེརྒན་
སླབོ་ཕུག་བཅས་མི་གངས་	 ༡༧	 མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
བསླབ་གཞི་དའེི་མཚན་བང་ད་ུསིྤ་ཚོགས་
དང་།	 སེམས་མངོ་།	 བཟང་སྤདོ་བཅས་ཀི་
ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་	 Social, Emotional 

and Ethical Learning	 ཞསེ་བཏགས་
གནང་ཡོད་པ་ད་ེཉིད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
དགངོས་གཞི་ཇི་བཞིན་ཆེད་བསིྒགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་
བཟང་སྤདོ་ Secular Ethics	 ཞསེ་ཡོངས་
གགས་སུ་ཆགས་ཡོད།
ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་

སྔནོ་འགོའི་འཛིན་གྲྭའི་བསླབ་གཞི་དང་།	
གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིབསབླ་གཞི།	 གཞི་རིམ་
བར་མའི་བསབླ་གཞི་བཅས་གཏན་འབབེས་
གནང་ཟནི་པ་དང་།	 གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ི
བསླབ་གཞི་ལོ་རེས་མའི་ནང་འགུབ་རུྒྱར་
འཆར་གཞི་བསིྒགས་ཟནི་འདགུ
རྒྱལ་སིྤའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་མཁས་དབང་
མང་པསོ་གསུང་བཤད་དང་བག་ོགླངེ་རིམ་
པ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དག་ེརྒན་གི་གླངེ་
སྟགེས་དང་།	 སླབོ་ཕུག་གི་གླངེ་སྟགེས།	 ཕུ་
གུའི ་རྩོམ ་ རིགས་དང་རི ་ མོ ་ སོགས་ཀི ་
འགམེས་སྟནོ་བཅས་བེད་སྒ་ོཁག་གསུམ་
སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིནང་འད་ིལོའ་ིཕི་
ཟླ་དང་པའོི་ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་སུ་སླབོ་ཁག་གི་
རུྒྱས་སྟནོ་པ་རྣམས་ཀིས་འསོ་འདམེས་བུང་
བ་བཞིན་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་གཉསི་ནས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	ཁངོ་རྣམས་ལ་ཨེ་མོ་རི་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་མཉམ་ཞུགས་གནང་
སྟངས་ཐོག་ལམ་སྟནོ་རིམ་པའང་གནང་
ཡོད།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ི
དག་ེརྒན་དང་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༡༤	 ཡོད་

པའ་ིནང་རྡ་ས་བདོ་ཁིྱམ་དང་།	སཾ་བྷ་ོཊ།	མ་
སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་བཅས་ཀི་སླབོ་ཁག་སོ་སོའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་རྣམ་པ་ཡོད།
ཉནི་གཉསི་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བརདོ་གཞི་དའེི་
སྐརོ་དྲྭ་ཐོག་གི་གླངེ་སྟགེས་ཤིག་གནང་བ་
རེད།
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགུབ་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༧	
ཉནི་ནཱ་ེརཧུ་མཐ་ོསླབོ་	 JNU	 ཏུ་ཉནི་ཕདེ་
རིང་ཨེ་མོ་རིའི་བསབླ་གཞི་དང་འབྲལེ་བའི་
མི་ས་གཙོ་བ་ོཁག་གཅིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་འད་
མིན་ནས་ཕབེས་པའི་ཤེས་ཡོན་པའི་གསོ་
བསྡརུ་གི་ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་
པ་དརེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དང་
བདོ་དགེ་རྣམས་ཀང་བཅར་ནས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
ད་རེས་ཉནི་གསུམ་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
ད་ེཉདི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཐབེས་རྩ་དང་།	ཨེ་མོ་
རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།	 ཝ་ན་བད་ེ
རྩ་བཅས་ནས་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ི
དགེ་སླབོ་རུ་ཁག་གི་འག་ོགནོ་ཕཱ་རན་སིའི་
རོགས་ཚོགས་	Fonds De Dotation Mon 

Kontan Ou, France	 ནས་མཐུན་འགུར་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་།	

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕསོ།		
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བརདོ་གཞི་དང་པ།ོ	 བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
དབར་དནོ་ཕན་ལྡན་པའི་འབྲལེ་ལམ་དང་
ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས།	 ཞསེ་པའ་ིཐགོ་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་བ་རེད།	 ས་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཆབ་
སིད་དང་འབྲལེ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
དགསོ་དནོ་ན།ི	 མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ི
རང་སྐངོ་ཇི་ལརྟ་ཐབོ་དགསོ་པའ་ིཐགོ་བསྐངོ་
བ་ཡིན།	 ཞསེ་ད་ེས་ྔནས་ཞུས་ཡོད།	 བརདོ་
གཞི་འདིའི་ཐགོ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་
ཁག་	༡༣	བུང་ཡོད།
བརདོ་གཞི་གཉསི་པ།	 བདོ་དང་རྒྱ་གར་
གིས་གཙོས་ཨེ་ཤི ་ཡ་བར་གི་འབྲལེ་བ།	
ཞེས་པ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད།	 ང་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ལས་གལ་ཆེ་བ་མེད།	 	 བརདོ་གཞི་འདའི་ི
ཐགོ་ལའང་རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་ཁག་	
༡༣	བུང་ཡོད།
བརདོ་གཞི་གསུམ་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའགལེ་
ལམ་དང་དལི་བསྒགས་སྐརོ་རེད།	 	 བརདོ་
གཞི་འདིའི་ཐགོ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་
ཁག་	༧	བུང་ཡོད།
བརདོ་གཞི་བཞི་པ།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སང་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་འགོ་
ཁདི་གནང་ཕགོས།	 	 བརདོ་གཞི་འདའི་ི
ཐགོ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་ཁག་	 ༡༡	

བུང་ཡོད།
ཆབ་སིད་དང་འབྲལེ་བའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཆར་བའི་རསེ་སུ་གགོས་
པ་ོརྙིང་པ་དང་མཁས་དབང་བཅས་ནས་
ཚོགས་འད་ུཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་སོང་ཞེས་
ཡོངས་གགས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 འད་ིལ་ྟབུའ་ི
ཚོགས་འད་ུགཞོན་སྐེས་ལའང་དགོས་ཀི་
འདགུ་ཅསེ་གསུངས་པ་ལརྟ།	གཞནོ་སྐསེ་ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའི་ཚོགས་འད་ུལའང་བརདོ་གཞི་
མི་འད་བ་ཁག་བཞི་ཡོད།	 ཕན་བུ་མི་འད་བ་
མ་གཏགོས་འད་བ་ོརེད།
བརདོ་གཞི་དང་པ་ོན།ི	 བདོ་དང་རྒྱ་ནག་
མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
འབྲལེ་ལམ་གི་གལ་གནད་དང་།	 དནོ་ཕན་
གི་འབྲལེ་ལམ་དང་གསོ་མོལ་བསུྐན་ཐབས།
བརདོ་གཞི་གཉསི་པ།	 བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་
ཀི་བདོ་མི་ཐུན་མོང་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཐགོ་ཡ་ལན་བདེ་ཕགོས།
བརདོ་གཞི་གསུམ་པ།	 བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
འཐབ་རྩོད་ཐོག་ན་གཞོན་རྣམས་ཀི་ལས་
འགན།	 ཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་འབྲལེ་ལམ།	
ཞུ་གཏུག་དང་།	རྒྱལ་སིྤའ་ིའབྲལེ་ལམ།
བརདོ་གཞི་བཞི་པ།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སང་ཐད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་
ཁིད་ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཕོགས་དང་།	
འཆར་སང་ལནྡ་པའི་དབུ་ཁིད་བསུྐན་ཐབས་
དང་།	 ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས།	 ཞསེ་པ་ད་ེ

རེད།	 ཆབ་སདི་གནད་འགག་བརིྩས་པའ་ི
ཐོག་ནས་བརོད་གཞི་ཁག་བརྒྱད་ད་ེདག་
ཆབ་སདི་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རིག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡོན།	དཔལ་
འབརོ།	 འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབྲལེ་ནས་

བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ས་བརན་
རུྒྱན་སྐངོ་ལ་དམིགས་ནས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་རེད།
བརདོ་གཞི་དང་པ།ོ	བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་
གནས་ཐུབ་ཐབས་སྐརོ་རེད།	 འད་ིལ་ནང་
གསེས་བཞི་ཡོད།	 ༡།	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གི་ངོ་བ་ོའཛིན་སྟངས་དང་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན།	 ༢།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་ཐབས།	 ༣།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
དང་དའེི ་རིན་ཐང་དར་སྤལེ་བརུྒྱད་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བེད་
ཐབས།		༤།	འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་རིག་
གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་ཁག་བརུྒྱད་བདོ་

ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བེད་
ཐབས།
བརདོ་གཞི་གཉསི་པ།	 བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ།	༡།	སྤུས་ཚད་
ལནྡ་པའ་ིཤེས་ཡོན་གི་གནད་དནོ།	 ༢།སླབོ་

གྲྭའི ་ནང་འགོ་ཁིད་ཀི་ནསུ་པ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་དགསོ་པ།	 ༣།	 སིྤ་ཚོགས་དང་མི་
འབརོ་ལ་འཕད་པའི་དཀའ་ངལ་གིས་ཤེས་
ཡོན་ལ་ཤུགས་རྐནེ།	 ༤།	 གཞི་རིམ་ཤེས་
ཡོན་སིད་བུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་
དང་འབྲལེ་བའ་ིདཀའ་ངལ།	༥།	བདོ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་ཁྱད་ལས་གསོ་སྐངོ་བ་ཐབས།
བརདོ་གཞི་གསུམ་པ།	 ༡།བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་ནས་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབྲལེ་
བའི་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་བེད་བཞིན་
པ།	 ༢།	 དཔལ་འབརོ་གི་ཆ་ནས་བདོ་མིའ་ི
འཕདོ་བསྟནེ་མཐུན་རྐནེ་ས་བརན་དང་རུྒྱན་
གནས་ཡོང་ཐབས།	 ༣།	 བདོ་མིའ་ིའཕདོ་

བསྟནེ་ལྟ་སྐངོ་ལས་གཞིའི་ནང་མིའི་ནསུ་པ་
དང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་
སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་འཕདོ་བསྟནེ་ལྟ་སྐངོ་
དང་ཞབས་ཞུའི་སྤུ ་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཐད།	 ༤།	 བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་བསྐདེ་
དང་ཟུང་སྦྲལེ་གི་ཐབས་ལམ།	 ༥།	 ཕི་
ལུགས་སནྨ་བཅསོ་ཞུ་ཕགོས་ཀི་ཐབས་ལམ་
དང་ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ	ཅསེ་རེད་འདགུ
	 བརདོ་གཞི་བཞི་པ།	བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཀི་འཚོ་རནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་
སྐརོ་རེད།	 ༡།	 གནས་ཡུལ་སྤ་ོབཞུད་དང་
གཞནོ་སྐསེ་དང་འབྲལེ་བའ་ིགནད་དནོ་སེལ་
ཐབས།	༢།	གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞིང་ལས་
གཉརེ་ཕགོས་འགུར་བཅསོ་གནང་ཐབས།	
༣།	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་སུ་དཔལ་
འབརོ་གི་ཐུན་རྐནེ་དང་ལས་རིགས་མཐུན་
འགུར་ཡོང་སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ངསོ་ནས་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པའ་ིདཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་བསྟ་ིགནས་རིགས་འཛུགས་ཐབས།	
༤།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་དང་ཚོང་ལས་ཆེ་འབྲངི་
ཆུང་གསུམ་ཡོང་བའི་ཀུན་སླངོ་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་སྤལེ་ཐབས།	༥།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ཏུ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་འསོ་འགན་བཅས་
རེད།	ཅསེ་སོགས་གསུང་།།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སང་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་བ།

འཇར་མ་ནའི་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཁག་གཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༣	
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༣	པའ་ིཐགོ་འཇར་མ་ན་ི
རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡིན་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་མི་གངས་བཅུ་བཞི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཁང་ད་ུས་ེལེན་
མཇལ་འཕད་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསྐརོ།	གསོ་

ཚོགས་ཚོགས་དུས ་དང་ཚོགས་འདུའི ་
འག་ོལུགས།	 བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིཆབ་
སིད་ཀི་འཕལེ་རིམ་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་
རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་རང་ཉདི་རེ་རེ་
བཞིན་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ།	 བདོ་ནང་ལ་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ཀིས་
སྐུ་ལུས་མེར་བསགེས་ཕུལ་བའི་སྐརོ་དང་།	
བདོ་པའ་ིང་ོབ་ོདང་འཐབ་རྩདོ།	 བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསྐ ོརོ།	 གཉསི་སནྨ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་དང་དནོ་གཅདོ་
ཁག་སོགས་ཀི་སྐརོ་ད་ིབ་ཕུལ་བར།	 དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོམཆོག་གིས་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།	

དེ ་ བ ཞི ན ་ ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ ཚོ ག ས ་ ག ཞོ ན ་
མཆོག་གིས་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས ་ ཀིས ་ས ་གནས ་འ ཐུས ་ ཚོགས ་
ཁག ་ཚགས ་ ཚུད ་དང ་ས ་བརན ་སླད ་
ལ ས ་ དོན ་ བེད ་ ཕོག ས ་ ཀི ་ ཟ བ ་ སྦྱོང ་
གོ ་ སིྒག ་གནང་བཞིན ་ ཡོད ་སྐ ོར ་དང ་ །	
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ལ་ས་བགོས་ཕོགས་བསྐོད་ཕ ེབས་
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་དང་།	 འཇར་མ་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
རིམ་པ་གཉསི་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྐརོ་སོགས་
ཞིབ་འགལེ་གནང་སོང་།	

མཐར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ ོ་
མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་ཐོག་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུས་
གནང་བ་མ་ཟད།	 སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གང་ཐུབ་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་
རོགས་ཞསེ་གསུང་གནང་རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་
རྣམས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོ
མཆོག་གིས་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དན་རནེ་ཕག་རགས་ཕུལ་བ་དང་།	
དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པའོི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གཞིར་བཟུང་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཧནོ་
སུར་དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་གངས་
ཅན་རིག་གནས་སླབོ ་གྲྭ ་དང་ཟུང་སྦྲེལ་
ཐགོ	 མཐ་ོསླབོ་སླབོ་མཐར་སོན་པའ་ིབདོ་
རིགས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་
དང་ནང་དནོ་རིག་པའི་ཟབ་ཁིད་ཅེས་པ་ཟླ་
བ་དུག་རིང་སདྐ་ཡིག་དང་།	 རིགས་ལམ་

མམ་མཚན་ཉདི་དང་།	 གཞུང་ཆེན་བཀའ་
པདོ་ལྔའི་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤོད་སླབོ་ཁིད་བ་
རུྒྱའི་ལས་རིམ་ཞིག་ལག་བསྟར་བདེ་མུས་
ལརྟ།	 ཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དུག་པ་ད་ེ
ཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༧	 ཚེས་	༡	ནས་ཕི་
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	བར་ག་ོསིྒག་ཞུ་གཏན་
འཁལེ་སོང་ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་
ཞིང་སླབོ་གཉརེ་བ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
ཞུ་སནྙ་འགེངས་ཤོག་ཕབ་ལེན་གིས་ཞིབ་ཕ་
བཀང་སྟ་ེགཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	འགངས་མེད་ཞུ་
སནྙ་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ།	 ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༠	ལ།	།
༡།	དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	 མཐ་ོརིམ་སླབོ་མཐར་སོན་པའམ་སླབོ་
མཐར་སོན་ལ་ཉ་ེབ།
༢།	 དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 ༢༠༡༨	 བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།
༣།	 རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་

བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
ཐུགས་སང་།	 གངོ་གསལ་དགསོ་མཁའོ་ི
ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་སྟངེ་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་ཡན་
ནམ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ཡང་ན་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་
དམ་འཁདོ་དགསོ་པ།
༢།	མཐུན་འགུར།
ལམ་གནོ་དང་།	བཞུགས་གནས།	ཞལ་ལག	
ད་ེབཞིན་ཟླ་རེར་ལག་དདོ་བཅས་གནང་རུྒྱ།

༣།	རུྒྱགས་སྤདོ་དང་ལག་འཁྱརེ།
སླབོ་ཁིད་ཟིན་མཚམས་ངག་རུྒྱགས་དང་
འབྲ་ིརུྒྱགས་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་ལག་འཁྱརེ་གནང་རུྒྱ།
ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
The Secretary
Department of Religion and Culture, 
CTA
P.O. Dharamsala-176215,
District Kangra,(H.P.)
Email: religion@tibet.net
Phone: 01892-226737 / 222685
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9816743672

ཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དུག་པའ་ིསླབོ་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
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བདོ་མི་མང་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༡༥	 ཐགོ་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སངོ་བཙན་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་རིགས་གསར་འགོད་པ་
ཁྱནོ་མི་གངས་	༡༥	ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་
ཁིམས་དུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་
ཉ་ེལམ་སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་བདུན་པའི་ལས་ཉིན་བཞི་པའི་ཐོག་
བཀའ་དུང་ཟུར་པ་རོང་དཀར་སྟབོས་རྒྱལ་
ཚེ་རིང་ལགས་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབཀའ་བླནོ་
ད་ུའསོ་འདམེས་བུང་ཡོད་ཀང་།	 བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	༢༢	ནང་གསལ།	ང་ོཡོད་
སིྤ་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའ་ི
འསོ་ཤོག་ཐབོ་ན་ཞེས་པའི་ཆ་རྐེན་ཚང་གི་
མེད་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
ཡོད།	
ད་ེཡང་ཁམིས་དུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
ཀིས་གཙོ་སྐོང་འགོ་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་ད་ེཉིད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུང་
དུང་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་།		
ད་ེཡང་ཐོག་མར་ཁིམས་དུང་གིས་གསུང་
དནོ།	 	 ད་ེརིང་རྣམ་པ་ཚོ་འདརི་འབདོ་
དགསོ་དནོ་ན་ིཉ་ེལམ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བདནུ་པའི་ཐོག་བཀའ་བླནོ་འསོ་འདམེས་
སྐརོ་ད་ེགསོ་ཚོགས་ནས་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་མ་ཐག་ང་ཚོས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲེལ་པརོ་བཅའ་ཁིམས་དང་མཐུན་མིན་
གསལ་འདབེས་ཞུས་པ།	 	 དརེ་ཚུར་ལན་
ཕབེས་པ་རེད།	 དརེ་གཞིགས་པའ་ིཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ངོས་འཛིན་
ཐག་གཅདོ་གནང་ཚར།	ད་ེརསེ་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲེལ་པསོ་རེ་འདནུ་གནང་བ་ལྟར་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་མཆོག	 སདི་སྐངོ་མཆོག་བཅས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་ད་ུབཞུགས་མོལ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་
བ་རེད།	 ད་ེརསེ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཅར་ནས་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་རསེ་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་
དམ་འབུལ་གི་ཞུ་སྐལུ་འབརོ།		སབྐས་དརེ་
ང་ཚོས་དམ་འབུལ་ཞུ་སྐུལ་ལ་ངསོ་ལེན་ཞུ་
མ་ཐུབ་པའི་རུྒྱད་རིམ་ཆ་ཚང་འདིར་ཡིག་
ཐགོ་ནང་གསལ་ཡོད།	
སིྤར་སྟངས་བས་ན་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གིས་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཁིམས་དནོ་གི་
གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་རུྒྱའ་ིལམ་ལུགས་ཞིག་མེད།	 	 འནོ་
ཀང་གནད་དནོ་ད་ེདག་ཐོག་ཐག་གཅོད་
གནང་ཟིན་པ་གང་ཞིག་སིྤ་ཚོགས་ནང་གླངེ་
སླངོ་མང་པ་ོཞིག་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	ང་
ཚོས་འདིར་ཡིག་ཐགོ་ནས་གསལ་བསྒགས་
འད་ིབཀྲམས་པ་རེད།	 ཅསེ་ང་ོསྤདོ་གནང་
བསྟནུ་ཟུང་དུང་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་

ཀིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་དནོ།	 བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་གཞིར་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	 ལརྟ་གི་བརྒྱ་
ཆ་མ་ལོན་པའི་སྐརོ་ལ་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒགས།
གསལ་བསྒགས་ང་ོམ།	
ཀ༽		བུང་རིམ།
ཀ་༡།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༢	ཉནི།	སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དསུ་	 ༧	 པའ་ི
ས་ྔདའོ་ིཚོགས་ཐུན་དང་པའོ་ིསྟངེ་།	 དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་	 	 ༢༢	 གཞིར་བཟུང་བཀའ་བླནོ་
འསོ་གཞི་རོང་དཀར་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་
ལགས་མིང་འདནོ་གནང་བར།	 ང་ོཡོད་སིྤ་
འཐུས་	 ༤༣	 ཁངོས་ནས་བཀའ་བླནོ་འསོ་
གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་སིྤ་འཐུས་	 ༢༡	
དང་།	 དགག་ཆའམ་འསོ་ཤོག་རིྩས་མེད་
ད་ུབཏང་བ་བསྡམོས་	 ༢༡	 བཅས་བུང་སྟ།ེ	
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་འོས་
གཞི་ད་ེཉདི་བཀའ་བླནོ་ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུང་
བར་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།
ཀ་༢།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་
པ་ོམཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་ཡིག་ཆུང་ཞིག་
ཛ་དག་གིས་ཕུལ་བའ་ིནང་།	 གངོ་གསལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་གངས་འབརོ་	 ༢༡	 ད་ེབཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༤༩(༡)	 གཞིར་བཟུང་
འཕསོ་ལགྷ་སརྐ་ཆ་མ་རིྩས་པར།	ང་ོཡོད་སིྤ་
འཐུས་	 ༤༣	 ལ་རིྩས་བསྐརོ་གིས་འདམེས་
ཐོན་བུང་བ་ཡིན་སྐརོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་སུ་ཐག་གཅདོ་
གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་གངས་	 ༤༣	 ཡོད་ཁངོས་
ཀི་འསོ་ཐབོ་གངས་	 ༢༡	 ད་ེབརྒྱ་ཆ་རིྩས་
བསྐརོ་བས་ན་བརྒྱ་ཆ་	 ༤༨་༨༤	 ལས་མེད་
པས།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	 ནང་
གསལ།	 ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔ
བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འསོ་ཤོག་ཐབོ་ན་ཞསེ་
པའ་ིཆ་རྐནེ་ཚང་གི་མེད་པས།	 བཀའ་བླནོ་
འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ད་ེབཅའ་ཁིམས་ཀི་
དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པ་བུང་ཡོད་མེད་
བཀའ་བསྡརུ་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས།	ཁམིས་སིྒག་
ནང་གསལ་འདམེས་ཐནོ་གསལ་བསྒགས་
ཟནི་རསེ་ཀི་ལས་རིམ་ཁག་མ་བརྩམས་གངོ་
ལན་གསལ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་ཞེས་བཀོད་
ཡོད།
ཀ་༣།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༢	
ཉནི་གི་ཕི་དརོ།	 ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ནས་གནས་ལན་གནང་འབརོ་ད།ུ	 བཀའ་
བླནོ་གི་འསོ་མི་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་
སུ་འསོ་གངས་	 ༢༡	 ཐབོ་པ་དང་།	 བརྒྱ་
ཆ་བསྐརོ་ཕགོས་ཐད་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ

རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡོད་པའི་ངོ་བཤུས་
ཆབས་ཕུལ་ནང་གསལ་ལརྟ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	
འབབ་	༢༡་༥༠	བདེ་ན་ཡང་།	བརྒྱ་ཆ་རིྩས་
བསྐརོ་སབྐས་སརྐ་ཆ་རིྩས་མི་དགོས་གསལ་
དནོ་ལརྟ་ཐག་གཅདོ་བས་ཤིང་།	གནད་དནོ་
འདི་ནི་ད་ེརིང་ཙམ་མིན་པར་རིྩས་བསྐརོ་

གནང་ཕགོས་གོང་གསལ་ལྟར་བཀའ་བླནོ་
འསོ་འདམེས་ཚང་མར་ད་ེདནོ་གནང་འདགུ		
ཅི་སྟ་ེདསེ་འགགིས་ཀི་མེད་ཚེ་ས་ྔམའི་གནང་
ཕོགས་ཀང་མ་འགིགས་པར་ངོས་འཛིན་
གཅིག་འགུར་བ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་འདགུ་
ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	
ཀ་༤།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་
པའོི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་གཤམ་གསལ་དནོ་ཚན་	
༤	ཅན་གི་གནས་ལན་ཕུལ་ཡོད་པའ་ིནང་།
ཀ་༤་༡།	 བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་འདམེས་སྐརོ་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	 པར་བརྒྱ་
ཆ་ལ་ྔབཅུ་ལས་མ་ཉུང་བ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་སིྤ་འཐུས་ཀི་ཉུང་ཚད་ད་ུདནོ་
ཚན་	 ༤༩(༡)	 ནང་འཕསོ་ལགྷ་སརྐ་ཆ་བརིྩ་
མ་དགོས་པའི་ཆ་རྐནེ་ད་ེདག་དནོ་གནད་ཐ་
དད་དང་།	 མཚམས་འཛིན་ཐ་དད་ཀི་ཚད་
བཀག་ཆ་རྐནེ་ཡིན་སྟབས།	 གཅིག་གིས་
ཅིག་ཤོས་དརེ་དཔ་ེའགེབས་དང་རིགས་
བསྒ་ེབདེ་ས་མི་འག།ོ	
ཀ་༤་༢།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	
པའ་ིརིྩས་གཞི་བརྒྱ་ཆ་	 (༥༠)	ཡིན་པ་དང་།	
དནོ་ཚན་	༤༩(༡)	ཡི་རིྩས་གཞི་ན་ིགངས་ཆ་
(གསུམ་ཆ་གཉསི་)ཡིན་ལ།	 དམའ་མཐའ་
འམ་ཉུང་མཐའི་གངས་ཚད་རིྩས་བསྐརོ་
གི་ཆ་རྐེན་ད་ུབཞག་པའི་གངས་ཆ་དང་།	
བརྒྱ་ཆ་གཉིས་ཨང་རིྩས་ཀི་འགོ་ལུགས་
དང་།	 སབྐས་བབ་ལས་དནོ་གང་གི་ཆ་ནས་
ཀང་ཐ་དད་ཡིན།	 གལ་སདི་དནོ་ཚན་འད་ི
གཉསི་ཕན་ཚུན་རིགས་བསྒསེ་ཏ།ེ	 ང་ོཡོད་
སིྤ་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ལས་ཉུང་བ་
ཐབོ་ནའང་འགགི་པའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་ཚེ།	
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	༢༢	པའ་ིདགངོས་
དནོ་ལ་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེན་འག་ོངེས་པ་
མ་ཟད།	 འདམེས་ཐནོ་གང་ཟག་དརེ་གསོ་
ཚོགས་ནས་མང་མོས་ཙམ་ཡང་ཐབོ་དགོས་
དནོ་མེད་པའི་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྐནེ་བསུྐན་པ་ལ་ྟ

བུར་འགུར་རུྒྱ།	
	 གངས་ཆ་རིྩས་བསྐརོ་གི་གནས་
སབྐས་སུའང་།	 འཕསོ་ལགྷ་སརྐ་ཆ་བརིྩ་མ་
དགསོ་པའ་ིདནོ་ཚན་	 ༤༩(༡)	 ཡི་ཆ་རྐནེ་
དང་།	 བཅའ་ཁམིས་ཀི་དནོ་ཚན་གཞན་
དག་ཏུ།	 གསུམ་ཆ་གཉསི་ཡན་ཞསེ་བཞག་

ཡོད་པའི་ཆ་རྐེན་གཉིས་མཉམ་བས་ེདང་
རིགས་བསྒ་ེབདེ་ཐབས་མེད།
ཀ་༤་༣།	 ཟུར་སྦྱར་ད།ུ	 ཁམིས་སིྒག་ཁག་
ལ་བསྐར་བཅོས་སྐབས་སིྤ་འཐུས་ལྷ་(ལྷན་)
ཚོགས་ནང་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་དགོས་
ཀི་རེའུ་མིག་ཅེས་པ་ཤོག་ངསོ་གཉསི་ཅན་
དང་།	 དའེ་ིམཉམ།	 སིྤ་འཐུས་གངས་དང་།	
བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཆ་	 ༢	 །	 བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 །	
བརྒྱ་ཆ་བཞི་ཆ་གསུམ་ཞེས་པའི་རེའུ་མིག་
ཤོག་ངོས་གཅིག་ཅན་ཞིག་བཅས་གནང་
འབརོ་བུང་བ་ད་ེསིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་རྩ་
འཛིན་ཡིག་ཆ་གང་ད་ུགསལ་ཡོད་མེད་དང་།	
དརེ་ནསུ་ཚད་ཇི་ལནྡ་མ་ངསེ་ལ།	 བཀའ་
བླནོ་འསོ་འདམེས་ཚང་མར་ད་ེདནོ་གནང་
བ་བུང་ཡོད་མེད་ཀང་མ་ངསེ་མོད།	 ཡིག་
ཆ་དསེ་བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	 ནང་
གསལ་བཀའ་བླནོ་ད་ུའདམེས་ཐནོ་ཡོང་བ་
ལ་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་ལས་མ་ཉུང་བ་དགསོ་པའ་ི
ཆ་རྐེན་འདིར་བསུྒར་བཅོས་གཏངོ་ཐབས་
མེད།
ཀ་༤་༤།	 བཅའ་ཁིམས་ཀི་དངོས་བསྟན་
དགོངས་དནོ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་དནོ་
གང་ཞིག་ད་ེསྔ་ད་ེལྟར་གནང་ཡོད་པ་རུྒྱ་
མཚན་ད་ུབགངས་ཏ་ེཁིམས་མཐུན་ཡིན་པ་
སུྒབ་ཐབས་མེད་ལ།	 ཐངེས་འདརི་བཀའ་
བླནོ་འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་སུ།	 ང་ོཡོད་སིྤ་
འཐུས་གངས་	 ༤༣	 ཡོད་ཁངོས་ནས་འསོ་
ཐབོ་གངས་	 ༢༡	 བུང་བ་ད་ེབཅའ་ཁམིས་
དགངོས་དནོ་གཞིར་བཟུང་གིས་རིྩས་བསྐརོ་
བས་ན་བརྒྱ་ཆ་	 ༤༨་༨༤	 ལས་ལོན་མེད་
པས།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་
ནས་བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་འགལ་མེད་
གནང་ཐབས་ཇི་ཡོད་ལ་དགངོས་དཔྱད་དམ་
ནན་གནང་ཕགོས་ཡོང་བ་ཞེས་གསལ་ཡོད་
པ་དང་།	 དའེ་ིང་ོབཤུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་
ཡོད།
ཀ་༥།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ནས་གསར་འགདོ་པར།	 ཆེས་
མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདམེས་ཐནོ་
བཀའ་བླནོ་དརེ་འསོ་གངས་	 ༢༡	 ཡིན་
པས།	 ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	 ༤༨་
༨༤	རེད་འདགུ་པས་དའེ་ིཐགོ་གསལ་བཤད་
ཅིག་དགསོ་ཡོད།	 ་་་བརྒྱ་ཆ་བག་ོཕགོས་
ད་ེསིྤ་འཐུས་	 ༤༣	 ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་
ད་ེསིྤ་འཐུས་	 ༢༡	 དང་གངས་ཆུང་ལ་ྔབཅུ་
ཆགས་བསདྡ་ཡོད་རེད།	 བཅའ་ཁམིས་ནང་
འསོ་འཕནེ་སྐབས་སྐར་ཆ་རིྩས་མ་དགོས་
འཁདོ་ཡོད་པས།	 ༢༡	 ད་ེབརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་
ཆགས་ཀི་རེད།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་བཀའ་
བླནོ་ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུང་བར་ངསོ་འཛིན་
བས་ཡིན།	 བརྒྱ་ཆ་བག་ོསྟངས་ཀི་རེའུ་མིག་
ད་ེགཞིར་བཟུང་བས་ཡིན་ཞསེ་དང་།	 ་་་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་དནོ་བེད་
ཕགོས་དང་།	 བཀའ་མོལ་གནང་ཕགོས།	
འསོ་འཕནེ་སྟངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་གི་
ཁྱབ་ཁངོས་ལ་ཡོད་མ་རེད།	 ཆེས་མཐའོ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ད་དངུ་ངོས་ལེན་མ་
གནང་ན་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་
པ་དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 དམ་ཅ་(བཅའ་)ཕུལ་ས་ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་དང་།	 ཕུལ་མཁན་
འདམེས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་ད་ེརེད།	 གསོ་
ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་འདམེས་ཐནོ་བུང་བར་
ངསོ་འཛིན་བས་ཡོད་པ་རེད་(བདོ་ཀི་བང་
ཆེན་ད་བ།)ཅེས་སོགས་གསུང་གླངེ་གནང་
འདགུ
ཀ་༦།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་གི་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་སབྐས།		
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པསོ་སིྤ་ཁྱབ་
ཁིམས་དུང་ཚོགས་གཙོའི ་ཡིག་ཚང་དུ་
འབདོ་འགུག་གིས།	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་མཆོག་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་འཚོགས་རུྒྱར་དསུ་
ཚོད་གནང་ཐབས་སནྙ་གསན་ཞུ་དགསོ་པའི་
བཀའ་མངགས་གནང་བ་ལརྟ།	 ཕི་ཚེས་	
༢༤	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཞགོས་པའ་ིཆུ་ཚོད་	
༩་༠༠	 འམ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 རེས་གཟའ་
ཟླ་བའ་ིཞགོས་པ་ཆུ་ཚོད་	 ༨་༠༠	 གང་འསོ་
སུ་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུའཛོམས་
འཐུས་བཀའ་ལན་ཕུལ་བར།	རེས་གཟའ་ཟླ་
བར་འཚོགས་འསོ་ཀི་ལན་བུང་།	
ཀ་༧།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༨་༠༠	སྟངེ་།	ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་།	 ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ།ོ	
སིད་སྐངོ་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ཡིག་
ཚང་ད་ུབཞུགས་མོལ་གནང་སབྐས།	 དཔལ་
ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས།	 ཆེས་
མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐངེས་འདིར་
བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་གཞི་དརེ་བཅའ་ཁིམས་
ནང་གསལ་གི་དགསོ་ངསེ་བརྒྱ་ཆ་ལོན་མེད་
པའི་ངསོ་འཛིན་ཐག་གཅདོ་ཟནི་སྐརོ་གསལ་
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བཤད་ཞུས་ཡོད།
ཀ་༨།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་རྒྱབ་ཏུ་བཀའ་ཤག་གི་སྐ་ུཚབ་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཁམིས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་
གཉསི་སར་སོ་སོར་ང་ོབཅར་དང་།	 དའེ་ི
རསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་གཉསི་ཁམིས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བའི་ཡིག་ཚང་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་མཇལ་འཕད་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་ཡོད།
ཀ་༩།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཕི་དརོ་དཔལ་
འབོར ་བཀའ་བླ ོན ་མཆོག་གིས་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བར་ཞལ་པར་ཐགོ	 	 སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ལན་ཞིག་འབོར་བ་ཡོད་ཅེས་གསུང་
གླངེ་གནང་འདགུ་སྟབས།	 ཁམིས་ཞིབ་
ལནྷ་ཚོགས་ནས་སིྤ་ཁྱབ་ཁིམས་དུང་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོའི་སར་ཆེད་བརངས་ཀིས།	
ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པརོ་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུ་ལས་འཕསོ་པའི་བཀའ་ལན་
འབུལ་དགོས་པ་གང་ཡང་ལྷག་མེད་པའི་
སྐརོ་སནྙ་གསན་ཞུས་ཡོད།
ཀ་༡༠།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་	༢༠༡༩།༣།༢༦	
འཁདོ་གནས་ཤིག་འབརོ་བའ་ིནང་།	བཀའ་
བླནོ་ད་ུའདམེས་ཐོན་བུང་བ་རོང་དཀར་
སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་མཆོག་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་	༢༥	པའ་ིདགངོས་དནོ་བཞིན།	་
་་	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༩།༤།༡	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ི
ཉནི་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་	༢།༡༥	ཐགོ་དམ་འབུལ་
མཛད་སྒ་ོཐུགས་གཏན་འཁལེ་བ་ཞིག་མཛད་
ཕགོས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ
ཀ་༡༡།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་གི་ཕི་དརོ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་ནས།	 བཀའ་བླནོ་ད་ུའདམེས་ཐནོ་
གསལ་བསྒགས་གནང་བའ་ིསྐ་ེབ་ོདརེ་བཅའ་
ཁིམས་ནང་གསལ་གི་ཆ་རྐེན་ཚང་གི་མེད་
པས།	 དའེ་ིཐགོ་བཅའ་ཁམིས་དང་མཐུན་
པའི་གནང་ཕོགས་ཤིག་མ་བུང་བར་དུ།	
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༥	 ནང་གསལ་
ལས་འཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞེས་ཀི ་ལས་རིམ་ཐོག་བསྐོད་
ཐབས་མེད་ངེས་ཡིན་པ་ནན་བརོད་བ་རུྒྱ་
ཞསེ་དང་།	
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཙན་བོལ་བ ོད ་
མིའི་བཅའ་ཁིམས་རིན་པ་ོཆེ་སུང་སྐབོ་ཀི་
དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་འདརོ་ཐབས་མེད་
པས།	 དའེ་ིཐད་མུ་མཐུད་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་
ཀི་འགན་སླངོ་གནང་ཚེ།	 ཐངེས་འདའི་ི
བཀའ་བླནོ་འསོ་འདམེས་སྐརོ་གི་རྒྱབ་ལྗངོས་
རུྒྱ་མཚན་དང་བཅས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་
ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་མི་བདེ་ཀ་མེད་
ཆགས་རུྒྱ་ཞེས་པའི་ཐག་གཅོད་ཡི་གེ་ཞིག་
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ལ་ཕུལ་བ་དང་།	 དའེ་ི
ང་ོབཤུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པརོ་ཕུལ་ཡོད།	

ཀ་༡༢།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི།	 དཔལ་ལནྡ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས།	 སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དསུ་	
༧	པའ་ིམཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས།	 རྣམ་པ་ཚོ་	 ༤༣	 འད་ི	 Google	
ལ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ལ་བག་ོབ་ཡིན་ན་ག་ཚོད་
ཆགས་ཀི་འདགུ་ཅིག་གཟགིས་དང་།	 བརྒྱ་
ཆ་	༢༡	དང་གངས་ཆུང་	༥	ཆགས་འག་ོ
ཡི་རེད།	ད་ེཡིན་ཙང་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ལོང་བ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་པའི་ཐགོ་
ནས་ཐག་གཅདོ་བས་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་
ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བརྒྱ་ཆ་
ལོང་མི་འདགུ་གསུངས་ཏ།ེ	 གང་ལརྟ་ད་
ལྟའི་གནས་སྟངས་ད་ེད་ེའད་ཞིག་ཆགས་
བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡིན་ཙང་བརྒྱ་ཆ་
སྐརོ་ཕགོས་ད་ེཕགོས་མི་འད་མི་འད་རེད།	
ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ང་ཚོས་སྔནོ་མ་
ནས་བསྐརོ་བཞག་པ་ད་ེགཞི་རྩར་བཟུང་པ་
རེད།	 ད་ལ་ྟ	 Google	 སྔགོ་པ་ཡིན་ནའང་
ད་ེབཞིན་འདནོ་ཡོང་གི་འདགུ	 ད་ེམ་འགགི་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐངོ་གི་མིན་འདགུ་(སིྤ་ལནྷ་
གི་ད་རྒྱ་	http://chithu.org	ལས་དངས།)
ཅསེ་གསུངས་ཡོད།
ཁ༽		ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་
གཅདོ་དང་དའེ་ིརུྒྱ་མཚན།
ཁ་༡།	 ཐངེས་འདའིི་བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་
བསྡ་ུད།ེ	 ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་གངས་	 ༤༣	
ཡོད་ཁངོས་ཀི་འསོ་ཐབོ་གངས་	 ༢༡	 ད་ེ
བརྒྱ་ཆ་རིྩས་བསྐརོ་བས་ན་བརྒྱ་ཆ་	 ༤༨་
༨༤	 (21x100÷43=48.84%)	 ལས་ལོན་མེད་
པས།	 བཅའ་ཁམིས་ལེའུ་བཞི་པ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཞསེ་པའི་དནོ་ཚན་	
༢༢	 བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་འདམེས་ནང་།	
འདམེས་ཐནོ་ཐགོ་དམ་འབུལ་ཟནི་པའི་སིད་
སྐོང་དསེ་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་
སུ་བཀའ་བླནོ་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདནུ་
ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགའོི་མིང་དང་ལོ་
རུྒྱས་བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༡	 པར་
གསལ་བའི་འསོ་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་
སྦྲགས་འབུལ་རུྒྱ་དང༌།	 དའེ་ིཐགོ་སིྤ་མོས་
བུང་ན་སྨསོ་མེད།	 མ་བུང་ཚེ་སིྤ་མོས་མ་
བུང་བའི་འསོ་གཞི་སོ་སོའི་ཐགོ་ང་ོཡོད་སིྤ་
འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀིས་གསང་བའི་འསོ་
ཤོག་འཕངས་ཏ་ེའསོ་འདམེས་བདེ་དགོས།	
ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་ལས་མ་
ཉུང་བའ་ིའསོ་ཤོག་ཐབོ་ན་བཀའ་བླནོ་ད་ུའསོ་
ཐནོ་གསལ་བསྒགས་བ་རུྒྱ།	 གསོ་ཚོགས་
སུ་སིྤ་མོས་སམ་མང་མོས་ཐནོ་པའི་རིགས་
ལ་སིད་སྐངོ་གིས་བཀའ་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
བ་རུྒྱ།	 སདི་སྐངོ་གིས་བཏནོ་པའ་ིའསོ་གཞི་
ཡོངས་རོགས་སམ་གང་རུང་ལ་མང་མོས་
མ་ཐབོ་ཚེ་འསོ་གཞི་གསར་པ་སདི་སྐངོ་གིས་
གོང་བཞིན་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་
རུྒྱ་ཞེས་གསལ་ཡོད་པའི་དགོངས་དནོ་ལ་
མངནོ་གསལ་གི་གནདོ་འགལ་བས་ཡོད་པ་

སྟ།ེ
ཁ་༡་༡།	 བཀའ་བླནོ་ད་ུའསོ་ཐོན་འབུང་
བའི་དགོས་ངསེ་གངས་ཚད་ཀི་ཆ་རྐེན་ནི་
ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་ལས་མ་
ཉུང་བའ་ིའསོ་ཤོག་ཐབོ་དགསོ་པ་ཡིན།	དརེ་
འཕསོ་ལྷག་སྐར་ཆ་བརིྩ་མ་དགོས་པའི་ཆ་
རྐནེ་བཞག་མེད།
ཁ་༡་༢།	 སབྐས་འདའིི་འསོ་འཕནེ་པ་ན་ིང་ོ
ཡོད་སིྤ་འཐུས་ཡོངས་རགོས་ཡིན།
ཁ་༡་༣།	 འསོ་ཤོག་འཕནེ་སྟངས་ན་ིགསང་
བའ་ིའསོ་ཤོག་སྡདུ་དགསོ།
ཁ་༡་༤།	 དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་
གིས་བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	 གཞིར་
བཟུང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བླནོ་
འོས་གཞི་མིང་འདནོ་གནང་བ་གང་ཞིག		
བཅའ་ཁིམས་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཀི་
བརྒྱ་ཆའི་གངས་ཚད་ལོན་མེད་པ་མངོན་
སུམ་ད་ུགུབ་ཡོད་པས།	མང་མོས་མ་ཐབོ་པ་
ཞིག་ལ་འསོ་ཐནོ་བུང་བའི་གསལ་བསྒགས་
བས་པ་ད་ེབཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་འདིའི་
དགངོས་དནོ་དང་འགལ་ཡོད།
ཁ་༢།	 བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ལྔ་པ་ཁིམས་
བཟོའི ་དབང་འཛིན་ཞེས་པའི ་ད ོན་ཚན་	
༤༩	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་སིྤ་འཐུས་ཀི་
ཉུང་ཚད་ཀི་ནང་གསེས་	 ༡	 ནང་།	 	 སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང༌།	 དའེ་ིརུྒྱན་ལས་
གཉིས་ཀར་སིྤ་འཐུས་རྩ་འབརོ་གི་གསུམ་
ཆ་གཉིས་འཛོམས་ན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞོན་འསོ་བསྡུ་བ་རུྒྱའི་མཚོན་རང་རང་གི་
ལས་དནོ་བདེ་པའ་ིདབང་ཆ་ཡོད།	འནོ་ཀང་
སིྤ་འཐུས་རྩ་འབརོ་དང་ངོ་ཡོད་ཆ་བགོས་
རིྩས་སྐརོ་སབྐས་འཕསོ་ལགྷ་སརྐ་ཆ་བརིྩ་མ་
དགསོ་ཞསེ་པ་འད།ི	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
དང་དའེི་རུྒྱན་ལས་ལནྷ་ཚོགས་གནང་སབྐས་
དམའ་མཐར་སིྤ་འཐུས་ཅི་ཙམ་ང་ོའཛོམས་
དགོས་པའི ་ ཉུང་ཚད་(quorum)གཏན་
འབབེས་ཡིན་པ་ལས།	 བཀའ་བླནོ་འསོ་ཐནོ་
གི་དགོས་ངསེ་གངས་ཚད་ལ་སྦྱརོ་མི་རུང་
བ་སྟ།ེ	
ཁ་༢་༡།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	
པའ་ིརིྩས་གཞི་བརྒྱ་ཆ་	 (༥༠)	ཡིན་པ་དང་།	
དནོ་ཚན་	༤༩(༡)	ཡི་རིྩས་གཞི་ན་ིགངས་ཆ་
(གསུམ་ཆ་གཉསི་)ཡིན།	
ཁ་༢་༢།	 ཆ་རྐེན་ད་ེདག་དནོ་གནད་ཐ་
དད་ད།ེ	ས་ྔམ་ན་ིབཀའ་བླནོ་གི་འསོ་འདམེས་
བདེ་སྟངས་སྐརོ་ཡིན་པ་དང་།	 ཕི་མ་ན་ིསིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང་དའེི་རུྒྱན་ལས་སུ་སིྤ་
འཐུས་ཀི་ཉུང་ཚད་སྐརོ་ཡིན།	
ཁ་༢་༣།	 བཀའ་བླ ོན ་ གི ་འོས ་འདེམས་
མཚམས་འཛིན་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ལས་མ་
ཉུང་བ་ཡིན་པ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
སུ་སིྤ་འཐུས་ཀི་ཉུང་ཚད་མཚམས་འཛིན་
ནི་འཕསོ་ལྷག་སྐར་ཆ་བརིྩ་མ་དགོས་པའི་
གསུམ་ཆ་གཉསི་ཡིན་པས།	 དནོ་ཚན་
གཅིག་གིས་ཅིག་ཤོས་དརེ་དཔ་ེའགེབས་
དང་རིགས་བསྒ་ེབདེ་ས་མི་འག།ོ
ཁ་༣།	 སིྤ ་ འ ཐུས ་ལྷན ་ ཚོགས ་ནས ་

འདམེས་ཐོན་བུང་བར་ངོས་འཛིན་བས་
པའི་རྒྱབ་རནེ་ད་ུབརྒྱ་ཆ་བགོ་སྟངས་ཀི་རེའུ་
མིག་ད་ེགཞིར་བཟུང་བས་པ་ཡིན་ཞསེ་པ་ན།ི	
ཁིམས་སིྒག་ཁག་ལ་བསྐར་བཅསོ་སབྐས་སིྤ་
འཐུས་ལ་ྷ(ལནྷ་)ཚོགས་ནང་མོས་མཐུན་རྒྱབ་
སྐོར་ཇི་དགོས་ཀི་རེའུ་མིག་ཅེས་པ་ཤོག་
ངསོ་གཉསི་ཅན་དང་།	 དའེ་ིམཉམ།	 སིྤ་
འཐུས་གངས་དང་།	བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཆ་	༢	 །	
བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 །	 བརྒྱ་ཆ་བཞི་ཆ་གསུམ་
ཞསེ་པ་རེའུ་མིག་ཤོག་ངསོ་གཅིག་ཅན་ཞིག་
འདགུ་པ་ད་ེཡིན་འདགུ
ཁ་༣་༡།	 རེའུ་མིག་ད་ེཁམིས་སིྒག་ཁག་ལ་
བསྐར་བཅོས་སྐབས་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནང་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐོར་ཇི་དགོས་ཀི་
རེའུ་མིག་ཡིན་པ་ལས།	 བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་
འདམེས་སབྐས་བརྒྱ་ཆ་བག་ོསྟངས་སྐརོ་མིན་
པ་རེའུ་མིག་དའེི་འགོ་བརོད་ནས་རགོས་
ཐུབ།
ཁ་༣་༢།	 ཆེས་མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས།	 རེའུ་མིག་ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་གང་ད་ུགསལ་
ཡོད་མེད་དང་།	 དརེ་ནསུ་ཚད་ཇི་ལནྡ་མ་
ངསེ་ལ།	 བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་འདམེས་ཚང་
མར་ད་ེདནོ་གནང་བ་བུང་ཡོད་མེད་ཀང་
མ་ངསེ་མོད།	 ཡིག་ཆ་དསེ་བཅའ་ཁམིས་
དནོ་ཚན་	 ༢༢	 ནང་གསལ་བཀའ་བླནོ་ད་ུ
འདམེས་ཐནོ་ཡོང་བ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་ལས་
མ་ཉུང་བ་དགོས་པའི་ཆ་རྐནེ་འདིར་བསུྒར་
བཅོས་གཏངོ་ཐབས་མེད་ཅེས་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲལེ་པརོ་གསལ་སྟནོ་ཟནི་ཡོད།
ཁ་༣་༣།	 ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་
འདི་གར་གནས་ལན་གནང་བའི ་ནང་།	
བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་འདམེས་ཚང་མར་ད་ེ
དནོ་གནང་བ་བུང་ཡོད་ཅེས་བཀོད་པ་ནི་
གཞི་རྩ་མེད་པ་ཞིག་སྟ།ེ	 བཀའ་ཤག་སབྐས་	
༡༤	 (༢༠༡༡་་་༡༦)པའ་ིབཀའ་བླནོ་འསོ་གཞི་
རྣམས་སིྤ་མོས་ཀིས་འདམེས་ཐནོ་བུང་ཡོད་
པ་དང་།	 སབྐས་	 ༡༥	 (༢༠༡༦་་༢༡)པའ་ི
བཀའ་བླནོ་འསོ་གཞིའི་ཁངོས་ནས་འསོ་ཐབོ་
དམའ་ཤོས་དརེ་ཡང་ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་	༤༣	
ཁངོས་ནས་འསོ་གངས་	 ༢༤	 ཐབོ་སྟ་ེབརྒྱ་
ཆ་	 ༥༥	 ཡན་ལོན་ཡོད་ལ།	 སབྐས་	 ༡༣	
(༢༠༠༦་་༡༡)པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བླནོ་
འསོ་གཞིའི་ཁདོ་ནས་འསོ་ཐབོ་དམའ་ཤོས་	
༢༡	 བུང་བ་ད་ེང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་	 ༤༠	 ཡི་
བརྒྱ་ཆར་རིྩས་བསྐརོ་བས་ན་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༢	
ཡན་ལོན་ཡོད་པ་དང་།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་	
༡༢	 (༢༠༠༡་་༠༦)པའ་ིའདམེས་ཐནོ་བཀའ་
བླནོ་རྣམས་སིྤ་མོས་ཡིན་པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་
རིྩས་བསྐརོ་བདེ་དགསོ་པ་བུང་མེད།	
ཁ་༤།	 ཆེས་མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་བ་སྤདོ་
རྣམས་གསལ་སྟནོ་བས་ཟནི་རསེ།	 ད་དངུ་
མུ་མཐུད་ད།ེ	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནང་
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་།	 བཀའ་མོལ་
གནང་ཕགོས།	 འསོ་འཕནེ་སྟངས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གང་གི་ཡང་ཁྱབ་ཁངོས་ལ་ཡོད་མ་

རེད་ཅསེ་གསུངས་པ་ན།ི	བཅའ་ཁམིས་དནོ་
ཚན་	༤༦	དང་	༥༨	གཉསི་མཉམ་བསསེ་
བཏང་སྟ་ེའགལེ་ལོག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།
ཁ་༤་༡།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༤༦	
ནང་།	 སིྤ་འཐུས་སུ་རངུ་ནས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་སམ།	 དའེ་ིཚོགས་ཆུང་གང་རངུ་
ནང་གསོ་མོལ་གླངེ་ཕགོས་དང༌།	 འསོ་བསྡ་ུ
བདེ་སྟངས་འགིག་མིན་གི་སྐརོ་ལ་སུས་ཀང་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཞུ་གཏུགས་མི་ཆོག་ཅསེ་
པ་འདི་གཏུག་མཁན་ཞིག་གིས་སིྤ་འཐུས་
སུ་རུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གསོ་མོལ་གླངེ་
ཕགོས་དང༌།	 འསོ་བསྡ་ུབདེ་སྟངས་འགགི་
མིན་གི་སྐརོ་གཏུགས་མི་ཆོག་པའི་གོ་དནོ་
ཡིན་པ་ལས།	 ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅའ་
ཁིམས་ཀི ་ཚད་འཛིན་ཐག་གཅོད་བེད་
སྐབས་ཀི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བ་གཏན་
ནས་མེད།	
ཁ་༤་༡་༡།	སྐབས་འདིར་དམིགས་བསལ་
ཐབོ་ཐང་སྤད་ཡུལ་སིྤ་འཐུས་སུ་རུང་ཡིན་
པ་དང་།	 དགག་བའ་ིལས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་
ད་ུཞུ་གཏུགས་མི་ཆོག་པ་དང་།	 དགག་བའ་ི
སྐ་ེབ་ོསུས་ཀང་ཞེས་བཀག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ལས།	 དནོ་ཚན་འདསི་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
དབང་ཚད་ལ་བཀག་སྡམོ་གང་ཡང་གནང་
མེད།	
ཁ་༤་༡་༢།	གལ ་སིད ་ཁིམས ་ ཞིབ ་ཁང ་
ལ་འད་ིལ་ྟབུའ་ིཞུ་གཏུགས་བུང་ན།	 ཆེས་
མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་ད ེ་
རིགས་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ཕིར་སླགོ་
བདེ་ངསེ།
ཁ་༤་༢།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	༥༨	སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་ལ་ཁིམས་
ཞིབ་རྩད་གཅོད་མི་ཆོག་པ་ཞེས་པའི་ནང་
གསེས་	༡	ནང་།		སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ལས་དནོ་གང་ཞིག་ཚད་ལནྡ་ཡིན་མིན་དང་
ཐག་གཅོད་བདེ་ཕགོས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དང་མཐུན་མིན་ལ་བསྙད་ད་ེཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅདོ་མི་ཆོག་ཅསེ་པ་ན་ི
ལས་དནོ་གང་ཞིག་ཚད་ལནྡ་ཡིན་མིན་དང་
ཐག་གཅོད་བདེ་ཕགོས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དང་མཐུན་མིན་གི་དནོ་གནད་ད་ེདག་
ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅདོ་མི་ཆོག་
པའ་ིག་ོདནོ་ཡིན་པ་ལས།	 བཅའ་ཁམིས་
དང་འགལ་བའི་དནོ་གནད་ལ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་མི་ཆོག་པའི་འགལེ་
ལོག་བདེ་མི་ཆོག
ཁ་༤་༢་༡།	ཆེས་མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་བཀའ་བླནོ་གི་འོས་གཞི་དརེ་བཅའ་
ཁིམས་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆའི་
གངས་ཚད་ལོན་ཡོད་མེད་གཞལ་བར་
བཟུང་བ་ལས།	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ལས་དནོ་གང་ཞིག་ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་ལ་
ཐ་ེབུས་བས་མེད་པ་དང་།	 ད་ེཡང་བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	 ནང་གསལ་གི་ཆ་
རྐེན་དང་མཐུན་མིན་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཐག་
གཅདོ་བས་པ་ལས།	 ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དང་མཐུན་མིན་ལ་རྩད་གཅདོ་བས་པ་
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སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།		 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
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ཞིག་མིན།	
ཁ་༤་༢་༢།	ཐེངས་འདིར་སིྤ ་འཐུས་ལྷན ་
ཚོགས་སུ་བཀའ་བླནོ ་གི ་འོས་གཞི་ད ེར་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	 ནང་གསལ་
གི་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆའི་གངས་ཚད་ལོན་
ཡོད་མེད་ཁུན་འབེད་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ལས།	བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་བསྡ་ུཚད་ལནྡ་བུང་
ཡོད་མེད་རྩད་གཅདོ་བས་པ་མིན་ལ།	 ཐག་
གཅོད་བདེ་ཕགོས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
སིྒག་གཞི་དང་མཐུན་མིན་སྐརོ་རྩད་གཅོད་
བས་པ་ད་ེབས་ཀང་མིན།
ཁ་༤་༣།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༥༨(༢)	
ནང་།	 ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འག་ོལུགས་དང༌།	
སིྒག་གཞི་བཟ་ོའགོད་བཅས་ཀི་ཆེད་བཅའ་
ཁིམས་འདི་ཐགོ་ནས་སྤད་པའི་དབང་ཚད་
ལག་བསྟར་བེད་ཕོགས་ལ་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སུ་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གང་གིའང་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་མེད་ཅསེ་པ་
འདི་ནི་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་བསྐུར་བའི་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་འག་ོལུགས་དང༌།	 སིྒག་གཞི་བཟ་ོ
འགདོ་བཅས་ཀི་ཆེད་བཅའ་ཁམིས་འད་ིཐགོ་
ནས་སྤད་པའི་དབང་ཚད་ལག་བསྟར་བདེ་
ཕགོས་ཀི་ཁིམས་བཟའོི་དབང་ཚད་ལོངས་
སུ་སྤདོ་པའི་གནས་སབྐས་ཁ་ོན་ཡིན་པ་ལས།	
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སུ་རུང་
གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་
གནདོ་ཚབས་བཟ་ོབའི་གནས་སྐབས་སམ།	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཁིམས་སིྒག་ཁག་ལ་
གནདོ་འགལ་བདེ་པའི་སབྐས་སུའང་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གང་གི་ཡང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་
པའ་ིག་ོདནོ་མིན།
ཁ་༤་༤།	 ཆེས་མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཐག་གཅདོ་འདསི།	 ཐངེས་འདརི་གསོ་
ཚོགས་སུ་བཀའ་བླནོ ་གི ་འོས་གཞི་ད ེར་
དགོས་ངསེ་བརྒྱ་ཆའི་གངས་ཚད་ལོན་མེད་
པའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དངསོ་བསྟན་ལ་ཐད་
ཀར་རྡགོ་རོལ་བཏང་བའི་ཆ་ད་ེབཀག་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ལས།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	

༤༦	 ནང་གསལ་སིྤ་འཐུས་ཀི་དམིགས་
བསལ་ཐབོ་ཐང་ལ་ད་ོཕགོ་དང་།	 དནོ་ཚན་	
༥༨	 ནང་གསལ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ལས་དནོ་ལ་ཁམིས་ཞིབ་རྩད་གཅདོ་མི་ཆོག་
པའི་ལས་དནོ་ད་ེདག་ཐོག་ཐེ་བུས་བས་
པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པ་རུྒྱ་མཚན་གོང་
བརདོ་ལརྟ་ཡིན།
ཁ་༥།	 བཙན་བོལ་བ ོད ་ མིའི ་བཅའ་
ཁིམས་རིན་པ་ོཆེ་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འདརོ་ད་ུམེད་པའི་ལས་འགན་
ཡིན་སྟབས།	སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་	 ༧	 པའ་ིལས་ཉནི་བཞི་པར་བཀའ་
བླནོ་གི་འསོ་གཞི་ད་ེའདམེས་ཐནོ་བུང་བའི་
ཐག་གཅདོ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ད་ེཆེས་
མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་	༢༢	དགངོས་དནོ་དང་མ་མཐུན་
པར་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡིན་
ཞིང་།	 འསོ་ཐནོ་མ་བུང་བའ་ིའསོ་གཞི་དརེ་

ལས་འཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞེས་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་བུང་བ་ཡང་
རང་བཞིན་གིས་ངསོ་བཞེས་གནང་ཐབས་
མེད་པའ་ིཐག་གཅདོ་བས་པ་ཡིན།	ད་ེཡང་།
ཁ་༥་༡།	 བཙན་བོལ་བ ོད ་ མིའི ་བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༦	 ནང་གསལ་ལརྟ།	
ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་བཙན་
བལོ་བདོ་མི་སིྤ་སྒརེ་ཡོངས་ཀི་མཐར་ཐུག་
གི་ཞུ་གཏུགས་བ་ཡུལ་དང༌།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཁིམས་འཛིན་གོང་ན་མེད་པ་ད་ེ
ཡིན་པ་དང་།	 དརེ་བཅའ་ཁམིས་ཀི་ཚིག་
དནོ་འགལེ་བརདོ་བདེ་པའི་སྐུ་དབང་དང་།	
ད་ེབཞིན་བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༥	 ནང་
གསལ་ལརྟ་ཁམིས་ལུགས་དང་།	 ཆབ་སདི་
དབང་འཛིན་གི་བཀའ།	 སིྒག་གཞི་བཅས་
གང་རུང་ནསུ་ལྡན་ཡིན་མིན་བཅའ་ཁིམས་
ཀི་ཚད་འཛིན་ཐག་གཅདོ་བདེ་པའ་ིསྐ་ུདབང་
བཅས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
ཀིས་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བསྐུར་

ཡོད་པས།	 ཀ་བ་གསུམ་གི་དབང་ཆའ་ིས་
མཚམས་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐགོ་ནས་ཐག་
གཅདོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན།
ཁ་༥་༢།	 བཅའ་ཁིམས་ཀིས་བསྐུར་བའི་
འགན་དབང་རྣམས་ལག་བསྟར་བདེ་སབྐས་
སུ།	 བཅའ་ཁམིས་ཀི་དགངོས་དནོ་ལ་ད་ོ
ཕགོ་དང་གནདོ་འགལ་བེད་པའི་བ་སྤོད་
མཐངོ་བཞིན་ད་ུདརེ་སང་མེད་དམ།	 གུ་
བཤངས་སམ།	 བབ་བསྟནུ་ནམ།	 མཐུན་
འགུར་བ་རུྒྱ་ནི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གནས་
དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་
པས།	 ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁམིས་
སུང་སྐོབ་ཀི་དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་འདརོ་
ཐབས་མེད་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	ལ།	།

	ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་ཆོད་གན་ཐགོ་ཆུ་ལས་
བཟ་ོསིྒག་པའ་ིས་སྟངོ་ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་
ཚོཌ་ཁདོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་
ནས་འཚང་སནྙ་ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགསོ་པའི་
ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ།	དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡།	 ཆུ་ལས་བཟ་ོསིྒག་པ་ Plumber	 ཐགོ་
སྦྱངོ་བརྡར་ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ང་ོབཤུས།
༢།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 ༢༠༡༩།༣།༣༡	

བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།
༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ང་ོབཤུས།
༤།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
༥།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦྱརོ།
༦།	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་
ཡོད་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ།

༧།	རང་ལོ་	༢༥	ནས་	༣༥	མ་བརྒལ་བ།
༨།	 གངོ་གསལ་ལག་འཁྱརེ་སྟངེ་ལས་ཀའ་ི
ཉམས་མོང་ཡོད་ཚེ་ངོས་སྦྱོར་རམ་རྒྱབ་
གཉརེ་གི་ཡི་	ཆེའ་ིང་ོབཤུས།
ཁ།	གསོལ་ཕགོས།	ཟླ་རེར་སྒརོ་	༢༠,༠༠༠།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
དུང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
བཀོད་ད ེ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐོག་	
༢༠༡༩།༥།༡	 ཕི་ད་ོཚོུད་	 ༥	 གངོ་འབུལ་

དགསོ།	ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བང་དང་།	གླགོ་འཕནི་	Email	 ID	
ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་
སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།	 ཡིག་ཆ་
ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་
མིག་སྟནོ་དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་
སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་
ཀི་ཚེས་ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒགས་སུ།	 འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,

Department of Health, CTA

Gangchen Kyishong, Dharamsala 

176215

Distt Kangra H.P

Email: health_re@tibet.net / health-

projects@tibet.net

	ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་	 Mirosoft Excel  

ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གངས་མཛོད་འཇུག་འགདོ་
ཆེད་ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་	 ༢	 བསྐ་ོགཞག་
གནང་འཆར་ཡིན་ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཞིང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།					ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་
ཐནོ་པའམ།	 ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིཤེས་ཚད་
ལག་འཁྱརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ།
༢།				བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀ་བྲསི་ཀླགོ་འཕརེ་
བ་དགསོ་རུྒྱ།
༣།			ཀམ་པུ་ཊར་	Mirosoft Excel   གི་
ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ།
༤།				རུྒྱགས་གཞི།	བདོ་ཨིན་གཉསི་ཐགོ་
ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་མཉམ་གཤམ་
གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ངསེ་པར་མཉམ་སྦྱར་
དགསོ་རུྒྱ།
༡།	 	 	 	 	 	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་སམ་

མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་
འཁྱརེ་	  Class 12 Certificte 	 	 གི་ང་ོ
བཤུས།
༢།					ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༠༣	ཚེས་	
༣༡	 བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ི
བདོ་མིའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་	
Green Book	 ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང༌།	
གཉསི་པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།				གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་ཁྱརེ་གི་ང་ོབཤུས།	RC

༤།	 	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་
སནྨ་ཁང་ཡོད་ན་དང༌།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་				
ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་
འགོས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་
ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་	
Medical Certificate	 ཁ་གསར་སྟངེ་རང་
ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སྨན་པའི་
ལས་དམ་དང༌།	 	 	 	 	 ས་རགས་འཁདོ་
པ་ང་ོམ།
༥།	 	 	 	 འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་	

(Character	Certificate)			ང་ོམ་བཅས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	ལས་
བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་
ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་
མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་པ་	 Attestation 

ཞུས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༠	
ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥	 འགངས་མེད་
འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་
བ་གནང་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང༌།	 གླགོ་འཕནི་	
e-mail	ཁ་པར་ཨང་བཅས་འཚང་སནྙ་ནང་
ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།	 དསུ་བཀག་རསེ་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་རིགས་ངསོ་བཞེས་
གནང་རུྒྱ་མིན།
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན།	 དཔལ་ལནྡ་
བཀའ་ཤག་གི་ཉནི་གླའི་རྩ་འཛིན་དགོངས་
དནོ་ལས་ཉནི་རེར་ཉནི་ག་ླསྒརོ་	 ༦༠༠།༠༠	
རེ་འཐབོ་རུྒྱ།	 གཞུང་འབྲལེ་གུང་སེང་དང་
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉ་ིམའ་ིགུང་སེང༌།	 ད་ེ
མིན་ལས་ཁུངས་གླ་ོབུར་སྒརོ་རྒྱབ་པ་དང༌།	
དམིགས་བསལ་གུང་སེང༌།	 ད་ེབཞིན་ད་ོ

བདག་རང་ངསོ་ནས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་
བཅས་ལ་ཉནི་ག་ླམེད།
ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་འདི་ནས་ཞིབ་
འཇུག་དང་འབྲལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་
འབདོ་བརྡ་དང་འབྲལེ་ངག་རུྒྱགས་ལམ་
ནས་འདམེས་བསྐ་ོབ་རུྒྱར་སབྐས་བསྟནུ་ལག་
འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་
འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་དགོས་
པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	༠༤	ཚེས་	༠༦	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
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