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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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ཆུ་སྦྲུལ་ལོའ་ིགནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་
ཐོག་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ། 

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ རབ་གནས་ཆུ་སྦྲུལ་གནམ་

ལོའ་ིརང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་པའི་རྟེན་འབྱུང་

ཉིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་

ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་དུ་ལྷ་མོའ་ིཚེས་གཏོར་གཟབ་

རྒྱས་མཛད་སྲོལ་བཞིན་༸རྒྱལ་དབང་རིམ་

བྱོན་ནས་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་མུས་ལྟར། སྔ་

དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༧ པའི་ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཡང་སྟེང་དུ་དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་དབང་

ཕྱུག་མའི་ཚེས་གཏོར་རྟེན་འབུལ་དངོས་གཞི་

བསྐྱངས་པར། སྐུ་བཅར་རྣམ་གྲྭའི་མཁན་རིན་

པོ ་ཆེ ་མཆོག་གིས་རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་

རྣམས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ ་བཟང་ཡེ་ཤེས་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་

མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་

བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་

འདེགས་འབུལ་རྗེས་ལྷ་མོའ ་ིགསུང་བསྐང་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་

དང་སྲ་ིཞུ་བ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་ག་ིདྲུང་

ཆ་ེརྣམ་པ་སོགས་ཆེད་བཅར་གནང་ཡོད། ཆུ་ཚོད་ 

༨།༣༠ ཐོག་ལ་ོགསར་མཛད་སྒ་ོགཙུག་ལག་ཁང་

ཚོམས་ཆེན་དུ་མཛད་བཅར་བ་རྣམས་གདན་

འཛོམས་ཐོག་སྐུ་བཅར་རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞབས་

རྣམས་ནས་སྐྱབས་སེམས་དང། མཆོག་གསུམ་

ཤིས་བརྗོད། བསྟན་འབར་མ། རིས་མེད་བསྟན་

རྒྱས་སྨོན་ལམ་བཅས་ལེགས་པར་གསུང་འདོན་

ཟིན་མཚམས་དཔལ་ལྡན་ཁིྲམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་

དང། དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སིྤྱ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག བདེ་སྲུང་བཀའ་བོླན་མཆོག འཕོྲད་བསེྟན་

བཀའ་བོླན་མཆོག་བཅས་ཀིྱས་བཞུགས་ཁིྲ་རིན་པོ་

ཆེར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། 

སྐབས་དེར་ཚོགས་ལངས་པ་གཉིས་ནས་ཆོས་ཀིྱ་

བགོྲ་གེླང་ཚུགས་རེྗས་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་རིམ་

བཞིན་ཕེབས་པ་དང། བགྲ་ོགླེང་པས་ཚིག་བཀྲ་

དང་བཅས་ནས་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་

ཁ་ཞུས་རྗེས་ཀ་ཁྲི་སྒྲོག་སྟེ་ལོ་གསར་གྱི་ཆོས་

ཕྱོགས་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གྲུབ།།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཆེ་

མཐོང་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ཡིན། ཞེས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་གནང་མཁན་རང་ལོ་ ༤༢ ཡིན་པ་

སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་མ་གཏང་གོང་བྲིས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉིན་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ལས་འགུལ་

ཐོག་མ་དེ་སྤེལ་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི་

བརྒྱ་ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། རྒྱ་

གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཉེ་ཆར་ཡང་བོད་མི་བརྒྱད་དང་འབྲེལ་

ཆགས་ནང་མི་ལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་

རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་གྱི ་ཉེས་མིང་

འོག་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་བཙོན་འཇུག་གི་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ནའང། ད་དུང་བོད་ནང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ཞི་རྒོལ་གནང་དང་གནང་མུས་ཆགས་ཡོད། 

ད་བར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་

ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་མིར་

རང་དབང་དགོས་ཞེས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་

གྱུར་སྒོ་ནས་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་དང་སྒྲོག་མུས་

ཡིན།  ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༣༧ ལ་

སོན་པའི་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་

ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་དེ་སྔ་ཞུས་པ་ལྟར། རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གི་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་

འདི་རིགས་མ་སྤེལ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཡིད་སྐྱོ་དགོས་པ་ཞིག་

ལ་བོད་ནང་ད་དུང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་

རྐྱེན་མུ་མཐུད་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། 

 བོད་ནང་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་

དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་འདོད་བློ་མ་

ཁེངས་པར་བརྟེན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟ་

བུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་

བྱེད་དགོས་ཐུག་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་ 

༦༠ བརྒལ་བ་བོད་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱས་

རྐྱེན་གྱིས་ཐབས་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་འཐོན་བཞིན་

ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་དག་གི་

འགན་འཁྲི་ཡེ་ནས་མ་འཁྱེར་བར་བོད་ནང་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་རྣམས་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་

བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་སྐྱོན་འཛུགས་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་

གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་སླད་བོད་

ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་དང། གནད་ཡོད་

མི་སྣ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་པའི་མི་སྣ་སོགས་བཀག་འགོག་

མེད་པའི ་ཐོག་འགྲོ ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི ་ཆོག་

མཆན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་དང་

བྱེད་མུས་དེར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་འདི་གར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བར་ཡོང་རོགས་

ཞེས་ཡང་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཆབས་

ཅིག ཁོང་ཚོར་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ནང་འགྲོ་

བསྐྱོད་ཆོག་པའི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཁས་ལེན་ཆ་

ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ། དེ་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་དངོས་

ཡོད་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་མར་མཚམས་

འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དངོས་

སུ་འབྲེལ་མོལ་གནང་རོགས་ཞེས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 འཕྲལ་དུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་

ཁག་ནི། འཛམ་གླིང་གི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ནས་

བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་

དོན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་མིན་ཞིབ་

འཇུག་སླད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའ ་ིགཙོ་འཛིན་

ལྕམ་སྐུ་ན་ཝི་པི་ལེ་མཆོག་བོད་དུ་ཆེད་གཏོང་

གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཞིག་

ཀྱང་སྐོང་ཚོགས་གནང་རོགས་ཞུས་ཡོད། 

དེས་བོད་མིར་མང་གཙོ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ལམ་ལ་སྔར་ལྷག་འཇུག་རྒྱུའི་ཕན་ཐོགས་དང་

སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

འཁོད་འདུག་པ་བཅས།།

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་འདི་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་

གནང་ཡོད་པས་དེར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་འཆར།

༄༅།  །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་སུད་

སིར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྐབས་སུད་སིའི་རྒྱལ་

ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མཇལ་

འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

ཤིག་གནང་འདུག 

༸གོང་ས་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་འཆར།

༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་ཏེ་མཐོ་ཚད་ཕི་ཀྲི་ ༡༣༥ ཡོད་

པའི་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ལ་རབ་གནས་དང་། ནང་པའི་

སྤྱི་གླིང་དབུ་འབྱེད་མཛད་རྒྱུ་མ་ཟད། སྐལ་བཟང་གི་

དུས་སྐབས་དེར་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་

སྟོན་པའི་རིང་བསྲེལ་ཡང་གདན་ཞུ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

སྐོར་སོགས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ།
༄༅། །སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགོ་ཁྲིད་

འོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིག་སྡེ་ཚན་

ནས་སྐོང་ཚོགས་གནང་བའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་

འདུར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་

མགྲིན་ཚབ་པ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་ནང་བྱིས་པའི་

ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཞན་ཆ་ཡོད་སྐོར་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་སྐོར་

འདོན་སྤེལ་གནང་བ།

༄༅། །བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བོད་མིས་བོད་མིའི་

བདེན་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ད་ཆ་ཁ་

གྲངས་བརྒྱ་བརྒལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཨ་རིའི་སྙན་གྲགས་

ཆེ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་(CNN)ནང་བོད་ནང་གི་བོད་

མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བརྒྱ་ཟིན་ཡོད། 

ཅེས་འགོ་བརྗོད་དུ་བཀོད་པའི་གསར་འགྱུར་ཞིག་དོན་

སྤེལ་གནང་འདུག 

 དེ་བཞིན་སི་ཨན་ཨན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་

དྲ་རྒྱའི་ནང་དུའང་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་རྣམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱང་ངོ་སྤྲོད་

གནང་འདུག་པ་བཅས། །

སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ཉིན་ཨ་རིའི་

ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐུ་(Victo-

ria Nuland) ཝེཀ་ཊོར་རི་ཡ་ནུ་ལན་ཌེ་མཆོག་

གིས་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་

སྐབས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་

དོན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་

འཐོན་བཞིན་པའི་ཐོག་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་

ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འདུག བོད་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་

ངལ་དང་བོད་མི་ཚོས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ངང་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིར་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་

ཐུག་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

དང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་ལྟར། བོད་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་

སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ངེས་

པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས། ཞེས་གསུངས་འདུག་

པ་བཅས།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཤེས་རིག་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་དང་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་མིན་པར་རོགས་སྐྱོར་ཚུལ་དུ་སྦྱར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང༌། དེ་དོན་སློབ་ཕྲུག་སྙན་འབུལ་བ་ཡོངས་ནས་

ཡིད་གཟབ་གནང་རྒྱུ་དང་སོ་སོའ་ིནང་མི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་འགྲིག་ངེས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་སློབ་ཡོན་ཞུ་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་
གནང་ཐབས་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཨང། སློབ་ཚན། ས་མིག་གྲངས། འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ། སློབ་ཡོན་ཐོབ་པར་ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ།

དང་པོ།      ཌིག་རི་སློབ་ཚན་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མིག     (RESERVED SEATS IN DEGREE COURSES) 

1  Medical seats (MBBS) 3 (three)  60% in class XII & 60% in PCB   60%

    including two HP seats

2  Civil Engineering  2 (two)   50% in class XII & 50% in PCM   60%

3  Mechanical Engineering 1 (one)  50% in class XII & 50% in PCM   60%

4  Chemical Engineering 1 (one)  50% in class XII & 50% in PCM   60%

5  Computer Engineering 2 (two)  50% in class XII & 50% in PCM   60%

6  Electrical Engineering 1 (one)  45% in class XII & 45% in PCM   60%

7  B. Pharmacy  1 (one)  45% in PCM (Theory) of class XII  60%

གཉིས་པ། ཌིབ་ལོ་མའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག     (RESERVED SEATS IN DIPLOMA COURSES)

གསུམ་པ། ཤེས་ཡོན་རིག་པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག    (RESERVED SEATS IN REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION)

1 B.Sc. B.Ed. 4 (four)                  50% in class XII PCM/B   60%

བཞ་ིཔ། ཉམས་ཞིབ་དང།  མཁས་ཁྱད།    ཆེད་ལས་སློབ་ཚན་ཁག་ག་ིསློབ་ཡོན་གཤམ་གསལ།    (Research, Specialized & Professional Courses)

ཨང། སློབ་ཚན། ས་མིག་གྲངས། སློབ་ཡོན་ཐོབ་པར་ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ།

1  Ph.D                              5 Admission accepted from recognized University

2.      M.Phil                   7 Admission accepted from recognized University

2       M.Sc                15 55% in Bachelor (Science)

3      M.B.A/PGDM                7 60% in Bachelor

4 M.C.A (Master of Computer Application)  2 55% in BCA

5 M.P.T (Master of Physiotherapy)  2 55% in Bachelor (B.P.T)

6 M.D.S (Master of Dental Surgery)  2 60% in Bachelor (B.D.S)

7 M.D/M.S     5 60% in Bachelor(M.B.B.S)

8 M.Ed     3 50% in B.Ed

9 M.Pharmacy    2 60% in B. Pharmacy

10 M.Sc MLT (Medical Laboratory Technology)  2 60% in Bachelor (B.Sc M.L.T)

11 M.S.W (Master of Social Work)   2 55% in Bachelor

12 L.L.M (Master of Laws)   2 55% in Bachelor (L.L.B)

12 P.G Counselling & Guidance   5 50% in M.A Psychology (2 reserved for women)

14 P.G Journalism/Mass Communication  5 50% in Bachelor

15 Chartered Accountancy/Cost & Work Accountancy 5 50% in Bachelor

16 M.A      10 55% in Bachelor (B.A)

17 M.Com      10 55% in Bachelor (B.Com)

18 B.Ed     10 50% in Bachelor

19 B.Lib (Library Science)   2 55% in Bachelor

20 Post B.Sc Nursing    2 General Nurisng and Midwife (Diploma)

21 Others (Master)    3 55% in Bachelor

22 Sowa Rigpa    2 60% in class XII

23 M.B.B.S (Reserved Seat)   3 60% in class XII and 60% in PCB

23 M.B.B.S (Non-Reserved Seat)   5 60% in class XII and 60% in PCB

24 Engineering  (Reserved Seat)   7 50% in class XII & 50% in PCM

25 Engineering  (Non Reserved Seat)  4 50% in class XII & 50% in PCM

26 B.Sc  B.Ed (Reserved seat)   4 50% in class XII with science

27 B.Sc  B.Ed (Non Reserved seat)   2 50% in class XII with science

28 B.Sc Agriculture    1 55% in class XII Science

29 B.Sc (Hons)    10 55% in class XII Science

30 B.C.A (Bachelor of Computer Application)  5 55% in class XII with PCM

31 B.P.T  (Bachelor of Physiotherapy)  2 60% in class XII with PCB

32 B.D.S (Bachelor of Dental Surgery)  3 60% in class XII with PCB

33 Bachelor of Pharmacy (Reserved Seat)  1 60% in class XII and 60% in PCB

34 Bachelor of Pharmacy (Non-Reserved Seat)  2 60% in class XII and 60% in PCB

35 B.Sc Computer Science    4 55% in class XII & 55% in PCM

36 B.Sc Respiratory Therapy   1 60% in class XII Science

37 B.Sc MLT (Medical Laboratory Technology)  2 60% in class XII with PCB

38 B.Sc Biotechnology    2 60% in class XII PCB

39 B.Sc IT (Information Technology)  3 60% in class XII with PCM

40 Bachelor of Architecture   2 60% in class XII with PCM

41 B.Tech (IT)     2 60% in class XII with PCM

42 B.A (Psychology)    3 65% in class XII

43 B.A L.L.B (Bachelor of Laws)   5 55% in class XII

44 B.A (Hons)     10 65% in class XII Arts

45 B.A Foreign Language   3 65% in class XII Arts

46 B.P Ed (Bachelor of Physical Education)  4 55%in class XII (2 reserved for women)

47 B.B.A / B.B.M / B.B.S    4 55% in class XII

48 B.H.M (Bachelor of Hotel Management)  3 55%in class XII

49 B.Com (Hons)    5 60% in class XII Commerce with Maths

50 Bachelor of Fine Arts    2 60% in class XII

51 Others (Bachelor)    5 60% in class XII

1 D. Pharmacy 1 (one)  45% in class XII PCB/M   55%

ལྔ་པ།       སྤྱིར་བཏང་སློབ་ཚན།   (General Courses)

1 B.A (General)    10 65% in class XII Arts
2 B.A (Vocational Studies)   4 65% in class XII Vocational
3 B.Sc     15 55% in class XII Science
4. B.Sc (Nursing)    7 60% in class XII Science (4 reserved for women)
4 B.Com      12 65% in class XII Commerce
5 B.Com (Vocational Studies)   5 65% in class XII Vocational
6 B.B.A / B.B.M/F.M.M (Vocational Studies) 4 65% in class XII Vocational

དྲུག་པ།     དུས་ཐུང་ལས་རིགས་སློབ་ཚན།  (Vocational Courses)

 1) Front Office/ House keeping/Food & 

 Beverages, Cookery Craft                                                                                                                       

 2) Travel, Tourism & Ticketing                                                                                 

1 3) Secretarial Practices                       20      55% in class XII (5 reserved for women)                                      

 4) Hotel Management                                                                                           

 5) Beautician                                                                                                       

 6) Stock Market                                                                                                        

 7) Airhostess/Flight Steward                                                                      

བདུན་པ།     དུས་ཐུང་ལག་འཁྱེར་སློབ་ཚན།  (Diploma Courses) 

1 Web Designing / Multi Media / 

 Animation    4 55% in class XII

2 Graphic Designing   2 55% in BCA

3 General Nursing   5 55% in class XII

4 Fine / Commercial Arts                      1 55% in class XII

5 Medical Laboratory Technology (MLT)  2 55% in class XII Science

6 Dental Hygienist  2 55% in class XII Science

7 Dental Mechanist  2 55% in class XII Science

བརྒྱད་པ།    བོད་ཀྱ་ིམཐ་ོརིམ་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་དང། དེང་རབས་མཐ་ོརིམ་སློབ་སྦྱོང་ཆེད།  

1. College for Higher Tibetan Studies, Sarah 15 (fifteen)

2.  Tibetan schools in Nepal   15 (fifteen) 

མཆན།  ༡། གོང་གསལ་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་

ནས་ལས་རིམ་ཇི་ཡོད་རྣམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་སླད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམིགས་

བསལ་མཐུན་སྦྱོར་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་དོན་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱུང་མཚམས་ཞུ་སྙན་

ཐད་ཀར་འབུལ་དགོས། ༢། གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་ཁོངས་མེད་པའི་སློབ་ཚན་ཐོག་སྙན་འབུལ་བ་ཆེད་གོང་

གསལ་སློབ་ཡོན་ཁྱོན་བསྡོམས་གྲངས་ ༨ ཟུར་འཇོག་ཞུས་ཡོད་པས་སྐབས་མཚམས་འདི་གའི་མཐོ་སློབ་

སློབ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ། 

༣། གོང་གསལ་སློབ་ཚན་ཁག་ངེས་པར་དུ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་ལ་སློབ་འཇུག་ཐོབ་དགོས་རྒྱུ།

༤། ཟུར་བཅད་(B.Sc B.Ed)སློབ་ཚན་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་སྐད་ཡིག་ཧིན་དི་ངེས་པར་ལེན་དགོས། 

ཀ༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་ངོ་བཤུས་ངེས་པར་འབུལ་དགོས་

པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ། ༡།  འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང༌། བཅུ་གཉིས། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་

འབྱམས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་ (Marks card)དང་  (Pass /Provision Certificate) 

རྒྱུགས་འཕྲོད་ལག་འཁྱེར། ༢།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སློབ་ཕྲུག་བྱ་དགའ་

ཐོབ་མཁན་དང༌། སློབ་གྲྭའི་ནང་བུམ་སྐྱོན་གསུམ་བྲལ་གྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་(Best Boy or Girl Award)  

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གང་ཞིག་དང་དྭང་སློབ་དམག་སྦྱོང་ནང་ལོ་གཉིས་ཞབས་ཞུས་ཟིན་མཁན་བཅས་ལ་སྒྲིག་

དོན་ལྟར་ཁ་སྣོན་བརྒྱ་ཆ་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།༣།  གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་རབ་

འབྱམས་པའི་སློབ་ཚན་ (Master or Equivalent)  ཁོངས་སུ་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་ཡིན་ན་འཚང་སྙན་

མཉམ་སོ་སོའ་ིཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ (Bachelor) ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་མཐའ་མའི་བར་གྱི་

ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག་དང༌། རྒྱུགས་འཕྲོད་ལག་འཁྱེར་ (Pass /Provision Certificate)བཅས་དགོས་

མཁོའ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གསལ་བསྒྲགས་ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་བ་འབུལ་དགོས། ༤།  གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་གྱི་སྲི་ཞུ་བ། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་

བཅུ་པ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་སུ་རུང་གི་ཞིབ་བཤེར་སོང་བའི་འགན་ལེན་དག་མཆན་ (Attestation)    

ངེས་པར་ཞུ་དགོས། 

ཁ༽ དམིགས་བསལ་ངོས་སྦྱོར་དགོས་རིགས།

༡། ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། འདས་གྲོངས། ཡང་ན་ཁ་བྲལ་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནམ་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་མ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་དང་རེག་ཊར་སུ་

རུང་ནས་དེ་མཚུངས་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། ༢། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་

དང༌། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ ཡོ ད ་པའི ་ བོ ད ་ རིགས ་

འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་བོད་

མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རིགས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས། 

ག༽དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་མིན་དང༌། རྒྱ་

གར་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་ཡོད་མེད་སོགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་

ཞིབ་བཤེར་དགོས་རྒྱུར་བརྟེན། ཡིག་ཆ་འདི་དག་གི་ངོ་བཤུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་མི་དགོས། 

ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཁག

༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཚན་ (Class XII Arts) དང༌། (Class XII 

Commerce) ཚོང་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དང་དེ་ཡན་ལོན་པ་དང༌།  (Class 

XII Science) ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་དེ་ཡན་ལོན་པ་རྣམས་ནས་རང་

གི་རིག་ཚན་དེ་རང་ (same stream) ཁོངས་ཀྱི་རང་མོས་སློབ་ཚན་ཐོག་ལུགས་མཐུན་འཚང་སྙན་

ཕུལ་ཚེ་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ། ༼སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་དམིགས་བསལ་བརྒྱ་ཆ་ཁག་དོན་ཚན་འདི་

ཁོངས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་མིན།༽

༢།བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་མཐོ་སློབ་འགྲིམ་བཞིན་པ་ཞིག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

པའི་ཡིག་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་སྒྱུ་རྩལ་ (Bachelor of Arts)  དང་ཚོང་རིག་ (Bachelor of 

Commerce) རིག་ཚན་གཉིས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དང་དེ་ཡན་ལོན་པའམ། ཚན་རིག་ (Bachelor 

of Science) ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་དེ་ཡན་ལོན་པ་གང་ཞིག་སློབ་ཚན་དེ་རང་གི་གོང་རིམ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་

འདོད་ཡོད་ན་ལུགས་མཐུན་སློབ་ཡོན་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཚེ་མུ་མཐུད་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ། ༼སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་

དམིགས་བསལ་བརྒྱ་ཆ་ཁག་དོན་ཚན་འདི་ཁོངས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་མིན།༽ ༣། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཉམ་ཐག་ཨང་རྟགས་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་སྒྲིག་དོན་ལྟར་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་ཅིང་འགེངས་ཤོག་ནང་ཉམ་ཐག་ཨང་ངེས་པར་འགོད་དགོས།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠  
༤། འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་གསར་ཐོན་རྣམས་

ལ་གོ་སྐབས་དང་པོ་དང༌། སློབ་ཡོན་ལྷག་རིགས་བྱུང་ན་དེ་སྔ་ཐོན་ཟིན་པའི་སློབ་གཉེར་བ་དོ་སྣང་

ཡོད་རིགས་ལའང་གང་ཁྱབ་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་དོན་སྒྲིག་མཐུན་འཚང་སྙན་འབུལ་

ཆོག་པ་ཡིན། ༥། སློབ་ཡོན་ཉིས་ལྡབ་ལེན་མི་ཆོག་ཀྱང༌། རོགས་ཚོགས་དང་སྒེར་ཁག་ནས་སློབ་

ཡོན་ཁ་སྣོན་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བའི་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་ཕུལ་བ་བྱུང་ཚེ་འདི་ནས་མུ་མཐུད་སློབ་ཡོན་

དགོངས་བཞེས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ༦། གོང་གསལ་སློབ་ཚན་ཁག་ལ་འདི་ནས་ཉུང་མཐའི་དགོས་

ངེས་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ལྟར་མཐའ་མའི་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་

ལ་གཞིགས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག་གིས་སློབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ། ༧། འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་

གང་ཞིག་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་མེད་ཚེ་མཐོ་སློབ་སློབ་

ཡོན་གནང་རྒྱུ་མིན་ནའང༌། གོང་གི་སྡེ་ཚན་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་བར་གྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་

གང་རུང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་འཐུས། ༨། སློབ་ཡོན་གྱི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཁག་གཉིས་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ (www.tcewf.org) ནང་ཡོད་པ་ནས་ཕབ་བཤུས་

ཀྱིས་འབུལ་ནའང་འཐུས་རྒྱུ། ༩། སྡེ་ཚན་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་བར་གྱི་ཟུར་བཅད་སློབ་ཚན་དང་

ས་མིག་གྲངས་ཚད་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་ཡོང་སྲིད། ༡༠། གོང་གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཐོབ་

རིགས་རྣམས་ནས་སློབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་མ་ཟིན་བར་བོད་མི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་སྒེར་ཁུངས་

ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག ༡༡། འཚང་སྙན་

འགེངས་ཤོག་མཉམ་དུ་ཡིག་འབྲེལ་སྦྲག་གླ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་པའི་ Tibetan Children's Educational and Welfare 

Fund (TCEWF) མཚན་ཐོག་ཌབ་འཛིན་བཟོས་ཏེ་འབུལ་དགོས།  ༡༢། འཚང་སྙན་འགེངས་

ཤོག་ནང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བདམས་པའི་སློབ་ཚན་ཐོག་འབྲི་སུབ་གཏོང་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། སློབ་ཡོན་

ཐོབ་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་འང་རིག་ཚན་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་སློབ་ཚན་ནང་ཁུལ་མ་གཏོགས་སློབ་

ཚན་བརྗེ་སྒྱུར་མི་ཆོག  ༡༣། དུས་བཀག་གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ སྔོན་ཚུད་འཚང་སྙན་ཕུལ་

འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འདི་ནས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ཚེ་བརྡ་ལན་

གཏོང་རྒྱུ། ༡༤། གོང་གསལ་གནས་དོན་ཁག་ཅིག་གཟིགས་བདེའི་ཆེད་ཟུར་འདོན་བགྱིས་པ་ལས་

ཞིབ་ཆ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་སྒྲིག་གཞིར་ངེས་པར་གཟིགས་དགོས། 

༡༥། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀའི་སྟེང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཟིན་

པའི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། འཚང་སྙན་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་

ཁག་དམ་དོན་གྱིས་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་ངེས་

འབུལ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༣༡ ལ།།
Secretary
Department of Education, CTA   Gangchen Kyishong
Dharamsala-176215   Distt. Kangra, Himachal Pradesh
Ph: 01892 - 226695, 222572, 222721   Fax: 01892- 223481
Email: scholarship@tibet.net  Website: www.tcewf.org or www.sherig.org/tb

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་
ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ལྡི་ལི་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་སྟབས། རིང་མིན་སློབ་གྲྭ་འདི་ཚོའི་ནང་སློབ་སྤྱི་དང་། སློབ་ཚན་འདྲ་མིན་ཆེད་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་

(PGT)འབྲིང་རིམ་དགེ་རྒན་(TGT)མང་དག་ཅིག་ཛ་དྲག་དགོས་མཁོ་ཡོང་ངེས་ལ་སོང་། རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་

གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཞབས་ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའ་ིལག་འཁྱེར་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་

ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་མེད་ཤེས་རིག་དྲ་རྒྱ་(www.sherig.org)ནང་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ལྟར་འགེངས་

འབུལ་ཞུ་དགོས། འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྣམས་ངག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་ཁག་

ནང་གནས་སྐབས་རིང་ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང་། རིམ་པས་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིཤེས་འཇོན་ལྷག་བསམ་ལ་གཞིགས་ཏེ་གཏན་འཇགས་

བསྐོ་གཞག་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ།   ཆོད་གན་རིང་གསོལ་ཕོགས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཟླ་གྲངས་ ༡༢ རིང་ཐོབ་རྒྱུ།  

ཀ སློབ་སྤྱི་དང་། མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན། (Principal & Post Graduate Teacher)

ཨང་།   ཤེས་ཚད་ཆ་རྐྱེན།     ཟླ་རེའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་གླ་ཕོགས།

1 Principal-I with M.A.B.Ed/ M Sc B.Ed or equivalent with at 

 least 5 yrs experience of Educational  Administration or 

 7 years teaching experience in a Senior  Secondary school.    སྒོར།༢༠,༠༠༠།

2 Principal-II  with M.A.B.Ed; M Sc B.Ed or equivalent with  at 

 least 3 yrs experience of Educational  Administration or 

 5 years teaching experience in a Senior Secondary school    སྒོར།༡༩,༠༠༠།

3 M.A. B.Ed/M.Sc. B.Ed/M.Phil/Ph. D. or equivalent        སྒོར།༡༧,༥༠༠།

4 M.A/ M.Com/M.Sc or equivalent with 55% and above.    སྒོར། ༡༦,༥༠༠།

ཁ། འབྲིང་རིམ་དགེ་རྒན།  (Trained Graduate Teacher) 

ཨང་།  ཤེས་ཚད་ཆ་རྐྱེན།      ཟླ་རེའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་གླ་ཕོགས།

1 B.A. B. Ed/B Sc. B. Ed or equivalent       སྒོར། ༡༦,༠༠༠།

2 B.A/B. Com/B Sc. with 60% and above.       སྒོར། ༡༥,༠༠༠།

དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་ཁག 

༡༽ ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཁག་གི་ངོ་བཤུས། ༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་

ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས། ༣༽ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་

སྦྱོར་ངོ་མ། ༤༽ ད་ལྟ་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། 

གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་གང་རུང་གི་ཟུང་དྲུང་ཡན་

དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཡང་ན་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་བཅས་གང་རུང་གིས་ངོ་མཚུངས་ཡིན་པའི་དག་མཆན་ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས་

པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣  ཟླ་ ༢ ཚེས ༦ ལ། །
SECRETARY    Department of Education, CTA    Gangchen Kyishong, Dharamsala-176 215 (H.P.)  

India-  Fax: 01892-223481, E-mail: education@tibet.net

ཁམས་བྲག་མག་ོརྫོང་ག་ིབོད་མ་ི ༥ ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག 
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམས་

བྲག་མགོ་རྫོང་གི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་དང་མི་

སྐྱ་གསུམ་བཅས་བོད་མི་ལྔ་ལ་ལོ་བཅུ་ནས་

བཅུ་བཞི་བར་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག

  དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༣ ཉིན་ཁམས་བྲག་མགོ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་

མི་མང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་

པར་བརྟེན། སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་

མི་ཚོར་གང་བྱུང་གིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་

མི་ཁག་གཅིག་དམར་གསོད་བཏང་བ་མ་ཟད། 

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་རྗེས་ཁུལ་དེའི་ས་གནས་

བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་སྔ་རྗེས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཏེ་དུས་བཀག་འདྲ་མིན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

བྲག་མགོ་རྫོང་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་ཟེར་བས། བྲག་མགོ་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལགས་དང་དགེ་

འདུན་པ་རྣམ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ་ལགས། མི་སྐྱ་

འཕྲིན་ལས་ལགས། གཞན་ཡང་མིང་དང་ལོ་

རྒྱུས་གསལ་བོ་མ་ཤེས་པའི་བོད་མི་ ༢ བཅས་

ལ་བྲག་མགོ་མི་མང་གི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྣེ་

ཁྲིད་མཁན་དང་། གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་གཏོར་

བཅོམ་བྱེད་མཁན་བཅས་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་འོག  

ལོ་ ༡༠ ནས་ ༡༤ བར་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་

འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག

 རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲག་མགོ་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལགས་

དང་གྲྭ་རྣམ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ་ལགས་གཉིས། 

༢༠༠༨ ལོའ་ིས་གནས་ཀྱི་ཞི་རྒོལ་དང་།  ༢༠༡༢ 

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་ཞི་རྒོལ་བཅས་སུ་

མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་མི་མང་གི་སྣེ་ཁྲིད་དང་སྐུལ་

སློང་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་

འོག ལ་ོསྔོན་མའ་ིདཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་རྗེས་

སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འད་ིལོའ་ིཕྱ་ི

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བྲག་མག་ོརྫོང་མ་ིདམངས་

ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ཕ་ཨ་ལོ་དང་མ་ཚེ་གོ་གཉིས་

ཀྱ་ིབུ། རང་ལ་ོ ༣༠ ཡིན་པའ་ིབྲག་མག་ོདགོན་པའ་ི

དག་ེའདུན་པ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལགས་དང། ཕ་

ལོ་ཚེ་དང་མ་ལྷ་པོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་

རྒྱལ་དོན་གྲུབ་ལགས་གཉིས་ལ་ལ་ོ ༡༤ རེའ་ི

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ཡོད་འདུག ད་ེབཞིན་ཕ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་

དང་མ་ཚ་ེལ་ོགཉིས་ཀྱ་ིབུ་འཕྲིན་ལས་ལ། སྔ་ལོའ་ི

ས་གནས་ཀྱི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་དངུལ་ཁང་གཏོར་

བཅོམ་བྱེད་མཁན་དང་ཁ་བྲལ་བའ་ིཉེས་མིང་འོག 

གོང་ཚེས་ཉིན་བྲག་མགོ་རྫོང་མི ་དམངས་

ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ལོ་ ༡༠ ཡི་དུས་བཀག་

བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་དང་། བྲག་མགོ་

མདའ་མདོ་ཞང་གི་བོད་མི་གཉིས་ལ་ཡང་ལོ་ ༡༡ 

རེའི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལགས།

དགེ་འདུན་པ་རྣམ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ་ལགས།

མི་སྐྱ་འཕྲིན་ལས་ལགས།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ཨ་ིས་ིརེལ་དུ་
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ངོ་

བཅུ་ཕྲག་བརྒལ་བའི་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲོད་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་འདེབས་འཛུགས་

གོང་སྤེལ་གཏོང་སླད་༼Arava Inter-

national Center for Agricul-

ture Training (AICAT )༽ཞེས་

པའི་སོ་ནམ་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དང་

ཨི་སི་རེལ་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པ་ (Is-

raeli Tibet Friend Associa-

tion) དང་ལྷན་མཉམ་ལས་གནང་བཞིན་

ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ 

ནས་ཚེས་ ༡༦ བར་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་

རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ཨི་སི་རེལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་བཀའ་

བློན་མཆོག་དང་ལྷན་ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་འཆི་

མེད་རིགས་འཛིན་ལགས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་

ཞུས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཞིང་ལས་

སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དང་ཨི་སི་རེལ་

བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ལས་

སྣེ་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། དེར་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་སློབ་སྦྱོང་

གནང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་མ་རྣམས་

ཀྱང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད།  དེ་ཡང་ནང་སྲིད་

དྲུང་འཕར་གྱིས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་སྐོར་གསུང་

དོན། ཕྱོགས་བསྐྱོད་འདིས་དེ་སྔ་ཐག་མ་ཆོད་

པའི་གནད་དོན་ཁག་ཁ་གསལ་ཆགས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། མ་འོངས་འཆར་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་དང་

ལས་ཀའི་ཐོག་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་འབྲེལ་བ་

དམ་ཟབ་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་

སྐོར་གསུངས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སོ་ནམ་

སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞི་འདིའི་འོག་ཐོག་མ་བོད་

རིགས་སློབ་མ་ ༡༥ ལ་ཟླ་བ་བཅུའི་རིང་ཞིང་

ལས་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་བསྐྱོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་

ཡོད། སློབ་དུས་རིང་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དངོས་

སུ་ཞིང་ཁའི་ནང་ཞིང་ལས་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་

སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣ 

ལོར་ལས་གཞི་འདིའི་འོག་སློབ་ཕྲུག་ ༥༡ ལ་

གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགོས་མཁོ་

ཚང་བའི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བོད་

མི་རྣམས་ལའང་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོག་མ་གནང་འགོ་

བཙུགས་ཡོད། ལས་གཞི་འདི་འགོ་བཙུགས་

ནས་བཟུང་ད་བར་སློབ་ཕྲུག་ ༦༠༦ ལ་ལས་

གཞི་འདིའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དྲུང་ལས་མན་ཆད་ཀྱི་གནས་

རིམ་ཁ་བསྐོང་གནང་རྒྱུ་དམིགས་མཁོའ་ིཆེད་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་སྔོན་འགྲོའ་ིཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ས་

རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་གོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན་གཤམ་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་

བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་རིང་ཞབས་

ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་འཁོད་

ཁ་བྱང་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་

འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས།

ཀ༽ ཟབ་སྦྱོང་སྐོར།

༡ ཟབ་འཁྲིད་གནང་ཡུལ། ས་རཱ་མཐོ་སློབ།

༢ དུས་ཡུན། ཟླ་བ་ ༥ རིང༌། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ནས་ 

༩ བར།

༣ དམིགས་ཡུལ། མ་འོངས་པར་དྲུང་ལས་ནས་

གཞོན་དྲུང་བར་གྱི་ལས་བྱེད་ས་མིག་ཁ་བསྐོང་

ཞུ་ཆེད།

༤ དགོས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ནང་ལས་བྱེད་པའི་གནས་ཚད་གོང་

འཕེལ་གཏོང་ཐབས།

༥ སློབ་ཚན། བོད་དབྱིན་སྐད་ཡིག་དང༌། གཞི་

རྩའི་རྩིས་ཁྲ་འཇོག་ཉར། འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་

སྒྲིག ཆབ་སྲིད། རྒྱལ་རབས། གློག་ཀླད་སོགས།

ཁ༽ དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་ཞིག་ནས་ཉུང་

མཐར་(B.A./B.Com/B.Sc.) གང་རུང་

ཐོན་པའམ་ཡང་ན་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་

ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའི་ངོ་བཤུས།

༢ ལོ་ཚད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༡༢།༣༡ བར་རང་

ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་

བ་དགོས་རྒྱུ།

༣ རྒྱུགས་གཞི། 

ཟབ་སྦྱོང་དུ་ཚུད་རྒྱུར་སྙན་འབུལ་བ་ཚང་མར་

འབྲི་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་གཅིག་གྱུར་བཏང་

བའི་གྲུབ་འབྲས་ཨང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་རྒྱུགས་

འཕྲོད་པའི་མི་གྲངས་ ༤༠ ཟབ་སྦྱོང་ཆེད་

འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཟབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་

ཟིན་རྗེས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ 

གོང་གསལ་གནས་རིམ་སྟོང་པ་ཇི་ཐོན་སོ་སོའ་ི

ཐོག་འདེམས་རྒྱུགས་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན་ལྟར་

མཐའ་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་རྒྱུགས་

འཕྲོད་གྲུབ་འབྲས་ཨང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་ལས་

བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

 གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་

ནས་སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག་འདི་ག་ལས་བྱེད་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང༌། ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁང༌། གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ (www.ti-

bet.net) གང་རུང་ནས་ཞུ་བཏོན་བྱས་ཏེ་འཚང་

སྙན་འགེངས་ཤོག་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་

སྟེ་གཤམ་གསལ་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཐོག་

མཉམ་འབུལ་ངེས་ཞུ་དགོས་པ།

༡ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་དཔར་ཚོན་ལྡན་གཉིས་

རེ་དང༌།

༢ མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང༌། ལག་

འཁྱེར་ (Marksheet & Certificate) ངོ་

བཤུས།

༣ འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ། གཉིས་

པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༤ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ (R.C) 

ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང༌། དུས་འགྱངས་ཞུས་

པའི་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།

༥ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་

དང༌། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་

ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་

པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་

འདྲ་དཔར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་

དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ་འབུལ་དགོས། རྡ་ས་བདེ་

ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱོར་ཡིན་ན་སྨན་པ་

ས་འདུ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་རྟགས/ལས་

དམ་ཞུ་དགོས།

༦ སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ན་དང་དེ་མིན་

རང་ལོ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཆེད་འཛིན་རིམ་ ༡༠ 

པའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས།

༧ རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྦྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་

ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ་  (character cer-

tificate)

༨ གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་

ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རིགས་ཡིན་ན་སྡེ་ཚན་

དེའི་འགན་འཛིན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་

ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་

ཁྱིམ་གཞིས་དང་སླད་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་

ཁ་བྱང་དང༌། ཁ་དཔར་ཨང༌། གློག་འཕྲིན། 

(email)ཁ་བྱང་སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་

དེ་གཤམ་གསལ་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུལ་

འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། 

 གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་

འཚང་སྙན་ནམ་གོང་འཁོད་ཡིག་ཆ་འབུལ་

འབྱོར་བྱུང་རིགས་རང་བཞིན་གྱིས་རྩིས་

མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་

འབྱོར་རིགས་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་

ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་ཆོས་

ལྡན་པ་ཚོར་སྐབས་འཕྲལ་ (email) 

བརྒྱུད་འབོད་བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་

ལག་འཁྱེར ་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ ་མ ་ཁག་

མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་ཐོ ་འགོད་རྒྱུའི་

དུས་ཚོད་ཐོག་ངེས་བཅར་དགོས་པ་བཅས་

ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

 ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ ་ལྷན་

ཁང་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ལ།།

Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong

Dharamsala-176215

Distt.Kangra, (H.P)

Tel: 01892-226240

Telefax: 01892-222328

E-mail: psc@tibet.net

བྱང་ཤར་དང་ལྷ་ོཁུལ་སློབ་ཁག་ག་ིཆོས་དག་ེདང་ལ་དྭགས་སློབ་དགེའ་ི
བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་ཟབ་སྦྱོང་གཉིས་མཇུག་བསྒྲིལ་བ། 

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་བྱང་ཤར་དང་ལྷོ་ཁུལ་སློབ་ཁག་གི་

ཆོས་དགེའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། ས་རཱ་མཐོ་སློབ་

ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལ་དྭགས་དགོན་པ་

དང་སློབ་ཁག་གི་སློབ་དགེ་རྣམས་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་ཁྲིད་ཐབས་ཟབ་སྦྱོང་གཉིས་ཀྱི ་

མཇུག་བསྒྲིལ་མཛད་སྒོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༡ ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༥ ཐོག་

ཚོགས་ཡོད། 

 དེ ་ཡང ་མཛད་སྒོའ ི་སྐུ ་མགྲོན ་

གཙོ་བོར་ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་སྟོབས་རྒྱལ་

ཚེ་རིང་ལགས་དང་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་

སྤྱི།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཤེས་

རིག་སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་

བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བྱང་ཤར་དང་ལྷོ ་

ཁུལ་སློབ་ཁག་གི་ཆོས་དགེ་ཟབ་སྦྱོང་འདི་ཕྱི་

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ བར་

ཉིན་ལྔའི་རིང་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ལྷོ་ཕྱོགས་སློབ་

ཁག་དང་བྱང་ཤར་སློབ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་གི་

རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་གོ་

སྒྲིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར་རིགས་ལམ་འདུ་

འཛོམས་སྐབས་ཀྱི ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་

དང༌། རིགས་ལམ་གྱི་བརྗོད་གཞི།  ལྷག་པར་

སློབ་ཁག་སོ་སོ་ནས་གྲ་སྒྲིག་གང་དག་གནང་

དགོས་མིན་སྐོར།  གཞན་ཡང་བཀའ་བློན་

ཁྲི་ཟུར་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་

ལམ་དང་རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི ་དགོས་

དམིགས།  ཟབ་སྦྱོང་པའི་དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་

ལན་འདེབས་གནང༌། 

 དེ ་བཞིན ་ས ་རཱ ་མཐོ ་སློབ ་ཀྱི ་

སློབ་སྤྱི ་དགེ ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་

པ་ལགས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་དང་རིགས་ལམ་

ཁྲིད་ཐབས།  ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དགེ་

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཉེས་རྡུང་གི་

ཉེས་སྐྱོན་དང་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་ཐབས་ལམ་

གཞན།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་

ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྒྲོལ་

དཀར་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བྱིས་པའི་ལུས་

སེམས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་སྐོར།  རྡ་ཤོད་བོད་

ཁྱིམ་ཆོས་དགེ་ནས་ནང་ཆོས་དང་རིགས་

ལམ་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱི ་ཉམས་མྱོང་བརྗེ ་རེས་

ཞུས་པ་དང༌། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚན་རིག་སློབ་

དགེ་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་དང་སུ་ཇཱ་བོད་

ཁྱིམ་ཚན་རིག་སློབ་དགེ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་གཉིས་

ཀྱིས་གཞི་རིམ་འོག་མའི ་ཚན་རིག་བརྗོད་

གཞི་ཁག་རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཁྲིད་

གནང་ཐབས། གཞན་ཡང་ཆོས་དགེ་ནང་ཁུལ་

ཉམས་མྱོང་བརྗེ་རེས་དང་རིགས་ལམ་སློབ་

ཁྲིད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་གོ་བསྡུར་

སྦྱངས་བཤད་ཞུས། ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་

ནང་བྱང་ཤར་དང་ལྷོ་ཁུལ་སློབ་ཁག་གི་ཆོས་

དགེ་ ༡༨ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་

ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས། 

 དེ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་བཅར་

བའི་སྐུ་ཚབ་རྡོར་གླིང་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་

བསྟན་པ་ལགས་དང་སོ ་ན ་དྷ ་ཆོས་དགེ ་

བྱམས་པ་དབང་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིསས་

ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་

ལམ་སྣ་མང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་རྣམས་སློབ་

གྲྭར་འབྱོར་མཚམས་ལག་བསྟར་གང་ཐུབ་

གནང་རྒྱུ་ཡིན ་སོགས་མྱོང ་ཚོར ་གསུང་

བཤད་གནང༌། 

 དེ་ནས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་

སྤྱི ་དགེ ་བཤེས ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ ་

ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་

བཞེད་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་དགེ་རྣམས་ནས་

རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས།  

ལྷག་པར་ཧི ་མ ་ལ་ཡའི ་དགེ ་རྒན་རྣམས་

ནས་ནང་ཆོས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཐོག་

ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་དགོས་པ་དང༌། ཆོས་

དགེ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་

ངོ་སྤྲོད་གནད་དུ་སྨིན་པ་གནང་བའི་ལམ་ནས་

སྤྱི ་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ནང་ཆོས་ལ་

དང་བའི་དད་པ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་

གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསུང་

བཤད་གནང༌། 

 དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་

རིག ་དྲུང ་འཕར་ལགས་ཀྱིས ་ཆོས ་དགེ ་

རྣམས་དང་ལ་དྭགས་སློབ་དགེ ་ཟབ་སྦྱོང་

བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་སྟེ ་མཇུག་

བསྡོམས་ལམ་སྟོན ་གསུང་བཤད་གནང་

གསལ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལྟར་

ཟབ་སྦྱོང་སོགས་སྣ་མང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་དང་

ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། དོན་ངོ་མ་སློབ་ཁག་

ནང་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་ན་དགེ་ཕན་གང་ཡང་

མེད་པས། ཟབ་སྦྱོང་གང་ཐོབ་པ་རྣམས་དོན་

དངོས་ཐོག་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་

གལ་སྐོར།  ཆོས་དགེ་རྣམས་ནས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ 

༦༠ དང་ ༧༠ སྐབས་ཀྱི་ཆོས་དགེ་རྣམ་པ་

ནང་བཞིན་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་

བ་གཏིང་ཟབ་འཇོག་ཐུབ་ཐབས་གནང་དགོས་

པ ་སོགས་དཔེ ་དང ་སྦྱར་ནས་ལམ་སྟོན ་

གནང༌།  ལྷག་པར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སློབ་དགེ་

རྣམས་ནས་ནང་ཆོས་དོ་སྣང་དང་འབྲེལ་མ་

འོངས་པར་ནང་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་

གསུམ་གྱི་འགན་ཆེ་ཙམ་བཞེས་ཐུབ་ཐབས་

གནང་དགོས་པ་ནི་དོན་གྱི་བདག་པོ་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་བླ་ན་མེད་པ་

ཆགས་ཡོད་པ་དང༌། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ཧི ་མ་ལ་ཡའི ་རི ་རྒྱུད་སློབ་མ་རྣམས་

ལའང་སློབ་འཇུག་གོ་སྐབས་གནང་གི་ཡོད་

པས། སློབ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་བོད་སྐད་ཡིག་

ཐོག་སློབ་ཁྲིད་གནད་སྨིན་ཞིག་གནང་ཡོད་ན། 

མ་འོངས་པར་གཏན་སློབ་ཁག་ནང་སློབ་འཇུག་

སྐབས་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པ་སོགས་དགེ་

ཕན་ཆེ་བས་སློབ་དགེ་རྣམ་པ་ནས་ཕ་མ་དང་

འབྲེལ་ཆགས་ཀུན་ལ་སློབ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་

སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང༌། 

 དེ ་ནས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་

དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་

ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་རྣམས་དང༌། ཚོགས་

ཡུལ་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི ་སློབ་སྤྱིས་གཙོས་

དགེ ་ལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ ་ཆེ ་ཞུས་ཏེ ་

མཛད་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་

ཆོས་དགེ་ཟབ་སྦྱོང་གི་འགྲོ་གྲོན་ཁག་དཔལ་

ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཐེབས་རྩ་ནས་གསོལ་

རས་གནང་བ་དང༌།  ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ནས་གོ་

སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལ་དྭགས་སློབ་དགེ་ཟབ་སྦྱོང་

དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་ཡུལ་མིའི་སློབ་ཁག་དང་

དགོན་ཁག་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་

ལ་དྭགས་སློབ་དགེ ་རྣམས་བོད་སྐད་ཡིག་

གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སྐོར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥  ནས་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢  ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་

རིང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌།  ཟབ་སྦྱོང་

ནང་ལ་དྭགས་དགོན་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་

ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་དགེ་རྒན་ ༢༥ 

ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  ད་

བར་ལ་དྭགས་ཡུལ་མིའི་དགེ་རྒན་ཆེད་ཟབ་

སྦྱོང་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་

བཅས། ། 



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠

ཁམས་འབྲ་ིརུ་རྫོང་ག་ིརྩོམ་པ་པ་ོདང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁག་གཅིག་གློད་བཀྲོལ་བཏང་འདུག
༄༅། །འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་  

༧ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གནས་བཞུགས་

དར་ལྕེ་ཟད་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཁུངས་ལྡན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་

བ་ ༢ དང་ ༣ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སྔ་ཕྱིར་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་

ཀྱི་བོད་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། རྩོམ་པ་པོ་དྲུག་

སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་དཀྲོག་གཏམ་

སྤེལ་བའི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་

དང་། མི་མང་གིས་ཞུ་གཏུག་རེ་སྐུལ་ཐེངས་མང་

ཞུས་མཐར་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་མི་བཞི་

གློད་བཀྲོལ་བཏང་འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་

སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་མེད་པ་དཀྲོག་གཏམ་སྤེལ་

མཁན་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་

དེ་དག་ནི་བོད་སྨན་ལྷ་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་

ལགས་དང་། མིག་ནད་གཤག་བཅོས་སྨན་པ་

བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ་ལགས།  སྒེར་གཉེར་

སློབ་གྲའི་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་ཐབས་མཁས་

ལགས།  རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་

ཡིན་འདུག  ལྷ་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་

ནི་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་བོམ་ཕན་ཤང་གཡམ་པ་

གྲོང་གི་མི་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཙམ་

ལ་མཁས་དབང་ཁྲོ ་རུ་ཚེ ་རྣམ་མཆོག་དང་

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སློབ་དཔོན་

དུ་བསྟེན་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་ནང་བྱང་ཆུད་པ་

སྦྱངས་ཏེ་བསླབ་པ་མཐར་སོན། བོད་ལྗོངས་

ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་དང་། གངས་ལྗོངས་

ཤེས་རིག་ཀུན་བཏུས་སོགས་སུ་ཁོང་གི་རྩོམ་

ཡིག་མང་པོ་སྤེལ་མྱོང་བ་མ་ཟད། ༼རྒྱལ་མོ་

རྔུལ་ཆུའི་རླབས་སྒྲ་༽ཞེས་པའི་རྩོམ་རིག་དེབ་

གཅིག་ཀྱང་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད།

  བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ་ལགས་

ནི་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་བོམ་ཕན་

ཤང་གསེར་གཞོང་གྲོང་གི་མི་ཡིན་པ་དང། 

བོད་ལྗོངས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་ནས་སློབ་

མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁ་ཤས་ལ་མིག་

ནད་གཤག་བཅོས་སྐོར་ཕྱི་ལུགས་སྨན་དཔྱད་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་འགྲོ་མྱོང་ཞིང་། དེང་སྐབས་

ཕྱི་ནང་གི་སྨན་བཅོས་རིག་པ་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས། 

ཨ་རི་དང་ཁ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནས་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་མཉམ་གཉེར་བྱས་ནས་

བཙུགས་པའི་སེ་ཝ་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པར་ལྷ་

རྗེའི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལོ་མང་

པོའ་ིརིང་བོད་ཀྱི་སྟོད་སྨད་ས་ཆ་མང་ཆེ་བར་

མིག་ནད་སྐྱ་སྒྲིབ་གཤག་བཅོས་ཆེད་འགྲོ་སྐྱོད་

བྱས་ཡོད་ལ། ཞོར་དུ་ཤོག་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་

ལོན་པའི་གསོ་རིག་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་དེབ་

གཅིག་ཀྱང་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད།

  རྒན་བསྟན་འཛིན་ཐབས་མཁས་

ལགས་ནི་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་

བརླན་ཆུ་ཤང་གི་མི་ཡིན་པ་དང་། དེ་སྔོན་ལྷ་

ས་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་

པ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཁོང་གིས་ལྷ་ས་དང་ཕ་ཡུལ་

ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རག་ཤི་

དང་པད་དཀར་བཅས་སུ་སྒེར་གཉེར་སློབ་གྲྭ་ཁ་

ཤས་བཙུགས་པ་དང་། སློབ་ཁྲིད་ཀྱང་དུས་རིང་

གནང་མྱོང་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་ནས་སློབ་ཁྲིད་

ཉམས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཡིག་གཞི་རིམ་

སློབ་དེབ་དྲུག་ཙམ་ཞིག་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བཞིན་

ཡོད་འདུག

  ཟླ ་བ ་རྡོ ་རྗེ ་ལགས་ནི ་ཁམས་

ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་ཆག་རྩེ་ཤང་གི་མི་

ཡིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་ཧྲང་ཤིན་དང་བོད་ལྗོངས་

སློབ་ཆེན་བཅས་ནས་བསླབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། 

ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་

ཡོན་ཅན་རྣམས་ནུས་ཤུགས་མཉམ་སྒྲིལ་གྱིས་

གཉེར་བའི་ལམ་བུའི་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་དྲུག་

ཙམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཡིན་འདུག  སྔ་ཕྱིར་ལྷ་

ས་དང་རྒྱ་ནག་ཁྲན་ཏུའུ་བཅས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་མང་

དག་ཅིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཁོང་

རྣམ་པ་གཙོས་པའི་ཤེས་ལྡན་པ་མང་པོ་ཞིག་ན་

ནིང་ད་ཚོད་ཙམ་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་

བར་དུ་ནག་ཉེས་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅི་

ཡང་མ་བྱས་པར་སྣང་མེད་ངང་ལོ་གཅིག་ཙམ་

བཙོན་དུ་ལྷག་པ་རེད།  ཟླ་ཤས་སྔོན་ནས་ཁམས་

ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་གི་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་

པོས་སྨན་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་མེད་

ན། ནད་པ་ཚོར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་མེད་

པ་མ་ཟད་སྨན་ཡང་སྟེར་མཁན་མེད། སློབ་གྲྭའི་

རྒན་རྣམས་མེད་ཚེ་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་སློབ་སྦྱོང་ལ་

འཐུས་ཤོར་འགྲོ་གི་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཤད་དེ་

བོད་ལྗོངས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་

བྱས་པས་མཇུག་འབྲས་སུ།  ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་

ཚེས་ ༢ ལ་ཁྲིམས་རྭ་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་

སྐོང་ཚོགས་མི་དགོས་པར་ཉེས་མེད་ཀྱི་བདེན་

མཐའ་གསལ་ནས་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་

བཀྲོལ་ཐོབ་འདུག  གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་མ་ཐག་ཕ་

ཡུལ་གྱི་ཡུལ་མི་སྤུན་ཟླ་དང་། གྲོགས་པོ་ཁག་

གཅིག་དང་མཉམ་དུ་དགའ་སྤྲོའ་ིཐུགས་སྤྲོ་ཞིག་

ཀྱང་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་

ཚུལ་འདུག འོན་ཀྱང། ན་ནིང་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་

དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་སྒེར་བཙུགས་སློབ་

དགེ་མར་རིལ་པ་སངས་ལགས་ད་ལྟ་ཡང་གློད་

བཀྲོལ་ཐོབ་མེད། མར་རིལ་པ་སངས་ལགས་ནི་

ཁམས་ནགས་ཤོད་བོམ་ཕན་ཤང་གྲོང་སྣེ་གྲོང་གི་

མི་ཡིན་པ་དང་། དེ་སྔ་གཅིག་དགུ་དགུ་བཅུའི་

ནང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེ་ར་དགོན་པར་ཆོས་

ཞུགས་ལོ་ཤས་གནང་མྱོང་ཡོད། རྗེས་སུ་བོད་

དུ་ཕྱིར་ལོག་ནས་གསེར་རྟ་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་

སློབ་གླིང་དང་སྡེ་དགེ་དཔལ་ཡུལ། ཡ་ཆེན་སྒར།  

སྡེ་དགེ་ཤྲིསེང་བཤད་གྲྭ་སོགས་སུ་ལོ་ཆེན་བཅུ་

གྲངས་རིང་ནང་བསྟན་ཤེས་བྱ་དང་། བོད་ཀྱི་

རིག་གནས་སྤྱི་ལ་སློབ་གཉེར་གང་ཐུབ་གནང་

ཡོད།  ཁོང་གི་ལས་རོགས་སློབ་དགེ་མགོན་

དཔོན་ཀླུ་དབང་ལགས་སྐབས་དེར་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཀྱང་། ཉེ་ཆར་ཟླ་ཤས་གོང་གློད་

བཀྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་བཅས། །

ལ་དྭགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་གཉིས་ཐད་བསྐོས་
ལས་བྱེད་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོད་ལྟའི་ཟུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་རབ་ལགས་དང་། ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོད་ལྟའི་ཟུང་དྲུང་

བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཟླ་དྲུག་ཚོད་ལྟའི་དུས་ཡུན་གཙང་སྟེ། སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་ནས་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་

ཕུལ་དོན་ལྟར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་ ༡༩༨ པའི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་རབ་ལགས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ དང། བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ནས་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་གིས་

སོ་སོར་ལ་དྭགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་གནང་འདུག་པ་བཅས།།

མངའ་སྡེ་ཁག་དགུར་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་ཁྱབ་བཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོངས་མངའ་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཆ་བགོས་གནང་བའི་

བྱང་ཕྱོགས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་

གིས་མངའ་སྡེ་ཁག་དགུའི་རྒྱལ་ས་དང་གྲོང་

ཁྱེར་ཁག་གཅིག་བཅས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་

དང་། ཁྲོམ་སྐོར། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ། 

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་

པ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་

སྐུ་མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོར་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་

འགུལ་མཇུག་བསྒྲིལ་མཛད་སྒོ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཚོགས་ཡོད།  

 བྱང་ཕྱོགས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕྱི་ཚེས་༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༡ ཐོག་རྡ་ཤོད་རྒྱ་གར་འཚིག་ཇ་ཁང་

དུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་ཚོགས་

གནང་བ་དང་། རྒྱ་གར་དང་བོད་པའི་གསར་

འགོད་པ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གཅིག་འཛོམས་སར་སྤྱི་

འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ཀྱིས་

ཧིན་རྡུའི་སྐད་ཡིག་སྟེང་བོད་དོན་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒྲགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་

སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་དབྱིན་

ཡིག་སྟེང་བོད་དོན་གསར་འགོད་དྲིལ་བསྒྲགས་

གནང། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་འཐུས་

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གསར་འགོད་

པ་ཚོར་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་ངོ་

སྤྲོད་གནང་། གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲི་བར་

དྲིས་ལན་སོགས་གནང་ཡོད།  དེ་བཞིན་རྡ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་

གནང་དོན་བཞིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཕྱེད་ཀའི་

ཐོག་རྡ་ས་མེག་ལོར་གྷན་ཇི་རླངས་འཁོར་འབབ་

ཚུགས་ནས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་

ཁང་བར་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པས་དབུ་ཁྲིད་གནང་སྟེ་ཐོག་མར་མེ་ཁྲོམ་

སྐོར་གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་མཆོག་དང་། ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི་སྐུ་ཞབས་མི་རམ་ས་ཀར་སོགས་

མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་

རིགས་ཆེད་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་བའི་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་

སྐར་མ་གཅིག་རིང་མྱ་ངན་ངག་བཅད་གནང་། དེ་

རྗེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་མངའ་སྡེ་ཁག་ཏུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་

སྐོར་བསྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་

བ་དང་། ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་སྐུ་

ཞབས་མི་རམ་ས་ཀར་ལགས་དང་། བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་ནས་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་

དང་དོན་ཕན་ལྡན་པ་གནང་འདུག་པར་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱང་གནང་། དེ་ནས་

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ཀྱིས་

མཇུག་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། བདེན་ཚིག་

སྨོན་ལམ་དབྱངས་འཐེན་གྱིས་བྱང་ཕྱོགས་ལས་

འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་མངའ་སྡེ་ཁག་དགུའི་

ནང་ཞུ་གཏུག་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གྲུབ་སྟེ་

བདེ་ལེགས་ངང་མཇུག་བསྡུ་གནང་ཡོད། །

ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན ་ཡུ་རོབ ་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་

དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་

ལགས་ཀྱིས་ཕ་

རན ་སིའི ་གྲོས ་

ཚོ ག ས ་ བོ ད ་

དོན ་རྒྱབ ་སྐྱོར ་

ཚོ ག ས ་ པ འི ་

ཚོ ག ས ་ ག ཙོ ་

ག ས ར ་ པ ་ སྐུ ་

ཞབས ་ཇོ ན ་པེ ་

ཊི་རིཀ་གྷི་ལི་སི་

(Mr. Jean-

P a t r i c k e 

G i l l e s )  

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་སྐུ་ཞབས་ནོལ་མ་མེ་རི་

(Mr. Noel Mamere) ལགས་དང་དེ་

བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཞོན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཕི་ལི་པི་ཕོ་ལི་ཨོ་ཊེ་ 

(Mr. Philippe Folliot) བཅས་དང་

ལྷན་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

དང་། མ་འོངས་པའི་ལས་གཞི་སོགས་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་འདུག 

 སྤྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་

རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་

འོག་མའི་སྐུ་ཚབ་ཇོན་མ་ཡི་ཀལ་བེ་ལོར་ཇི་ 

(Jean-Michel Belorgy)  ལགས་

དང་སྐུ་ཞབས་ལུ་སི་ཌེ་བྷོ་རོ་སི་ཡ་ (Louis 

de Broissia) ལགས་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་

འཛུགས་གནང་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ནས་ཉམས་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཅོ་ཡང་གནང་

ཡོད། དེ་སྔ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ནང་

ཕ་རན་སིའི་སྐུ་ཚབ་ ༡༨༠ ཙམ་ཡོད་པ་དང། 

 ཐེངས་འདིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ ་དེ ་

བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས། །



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་

བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་

པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་

རིང་ལགས་གཉིས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

གནས་ཚུལ་གསལ་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་

ན། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་དུ་རང་ལོ་ ༣༧ ལ་སོན་

པའི་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་

བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་མཁར་གྱི་སྤྱི་བདེ་ཉེན་

རྟོག་ཁང་དང་ཐག་ཉེ་ཙམ་ནས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་

ལོར་བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་སོགས་སྐད་འབོད་

བྱེད་བཞིན་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་

ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ས་གནས་དེ་གར་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་ས་དེ་ནས་རྒྱབ་ཁུག་ཅིག་གི་ནང་ནས་

ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་དང་ཡི་གེ་ཞིག་རྙེད་སོན་

བྱུང་བ་ལྟར། རྩད་གཅོད་བྱས་མཐར་ཁོང་རྔ་པ་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་

ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་འདུག་མོད། 

ཡི་གེའི་ནང་དོན་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ལ། དེ་

བཞིན་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཡང་ནང་མིར་མ་སྤྲད་པར་

རྒྱ་གཞུང་གིས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་རུས་ཐལ་

ཞིག་མ་གཏོགས་སྤྲད་མེད་ཀྱང་དེ་འབྲེལ་གྱི་

ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད། 

ཡང་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་གྲྭ་བློ་བཟང་

རྣམ་རྒྱལ་གློ་བུར་དུ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་

རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ། སྐབས་

དེར་འཛིན་གྲོགས་རྣམས་དང་ནང་མི་སོགས་

ཀྱིས་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོས་ཁོང་ཉིན་མཚན་

མེད་པར་བཙལ་ཡང་རྙེན་སོན་མ་བྱུང་མོད། 

རྗེས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་རྔ་པའི ་ཉེན་

རྟོག་པས་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཡིན་འདུག་ལ། 

འཇིགས་སྐུལ་འདྲ་མིན་བྱས་མཐར་གྲྭ་པ་མིན་

ཚུལ་བརྗོད་བཅུག་སྟེ་དགོན་པའི་ནང་དུ་འདུག་

མི་ཐུབ་པ་བཟོས་འདུག སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོང་གཞང་ཁང་ནང་ནས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཚུལ་གྱི ་གཏམ་འཆལ་

བསྒྲགས་ཡོད་འདུག དེ་རྗེས་ཁོང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་

རིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྤུན་ཉེ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་

འཁྱམ་ཉུལ་བྱས་ཏེ་བསྡད་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གང་

དུ་སོང་ཡང་ཉེན་རྟོག་པས་རྗེས་འདེད་དང་ལྟ་

རྟོག་གིས་སུན་གཙེར་འདྲ་མིན་བཟོས་ཡོད་

འདུག རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་བཏང་སྔོན་རྔ་

པ་ཀིརྟི་དགོན་ནང་དུ་ཡོང་ནས་ཁོ་རང་ད་ནས་

བཟུང་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་སྒྲིབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་

འགྲོ་གི་ཡིན་བརྗོད་འདུག དེང་སྐབས་ཁོང་ཚང་

གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚང་མའི་ཁ་

པར་དང་འགྲོ་འདུག་སོགས་ལ་བྱ་ར་བྱས་ཡོད་

ཅིང་། སྤུན་ཆུང་བ་གྲྭ་བློ་བཟང་སངས་རྒྱས་ཉིན་

ཤས་རིང་བཀག་ཉར་ཡང་བྱས་ཡོད་འདུག གྲྭ་

བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནི་རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་

རུ་བ་ཡུལ་ཚོའི་ཕྱུགས་ལས་གོང་མའི་ཕ་སྐར་

ཁོ་དང་། མ་སྐར་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ཞིང་། 

ཁོང་ཚང་ལ་བུ་བཞི་དང་བུ་མོ་བཞི་བཅས་མིང་

སྲིང་བརྒྱད་ཡོད་འདུག ཁོང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཏེ། 

དེང་སྐབས་འཛིན་གྲྭ་མཛོད་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་

ཡིན་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་གཉོམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་

བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཆོས་ར་དང་། དཔེ་ཁྲིད་སོགས་

ལ་ཆགས་མེད་ཀྱིས་ཕེབས་མཁན་ཞིག་ཡིན་

འདུག ལྷག་པར་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཐད་ནས་གཞན་

གྱི་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག  རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི ་འགྲོ ་སྡོད་སྤྱོད་

གསུམ་གྱི་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་གིས་བོད་

མིར་དྲག་རྡུང་ཁོ་ནའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་བརྒལ་བ་འགྲོ་མུས་

ཡིན་པར་བརྟེན། ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་དེར་བོད་མི་རྣམས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་

ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་དགེ་

འདུན་པ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ནས་འགོ་འཛུགས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་རྔ་པ་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ད་བར་བོད་

བསྟན་སྲིད་དང་བོད་མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་གཞིས་

ལུས་ཁོ་ན་གྲངས་ ༡༠༠ ཟིན་ཡོད།།

བླ་བྲང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ། 

༄༅།  །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ 

༦ ཙམ་ལ། བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་རྒན་གྱ་ཞང། 

རི་སྔོན་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པའི་ཕ་བསམ་གྲུབ་དང་

མ་བསོད་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༤༩ ལ་

སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་གནམ་ལྷ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་༼ཁོང་ལ་ཡོངས་གྲངས་སུ་ཧྭོ་བྷ་

རུ་འབོད་ཀྱི་འདུག༽བླ་བྲང་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་

(བསང་ཆུ་རྫོང་ཐོག་གི) གློག་བརྙན་ཁང་ཆེན་

མདུན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་གི་ཆུང་མའི་མིང་ལ་

འཚོ་ལོ་བརྗོད་ཅིང་ཁོང་བཟའ་འཚོ་གཉིས་ལ་

བུ་བཞི་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་བ་དགེ་འདུན་པ་གནང་

ཡོད་པ་དང་འབྲིང་བ་གཉིས་མཚེས་མ་ཡིན་

འདུག ཆུང་བའི་མིང་ལ་རྡོ་རྗེ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་

འདུག གནམ་ལྷ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གནང་རྗེས་མེ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་

དབང་གིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང། 

དེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་

མི་འབྱོར་ཏེ་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཁྱེར་བྱས་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས། །

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་བརྒྱད་ལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བསྙད་དེ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ 

༣༡ ཉིན་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་

སྤེལ་དོན་ལྟར་ན། བོད་མི་བརྒྱད་ལ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་སྲོག་

ཁྲིམས་དང་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གིས་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག དེ་ཡང་སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ 

འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་རང་

ལོ་ ༤༠ སོན་པ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལགས་

དང་ཁོང་གི་ཚ་བོ་རང་ལོ་ ༣༡ སོན་པ་བློ་བཟང་

ཚེ་རིང་གཉིས་ལ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་པ་བོད་

རིགས་ཆང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་

མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་བློ་བཟང་དཀོན་

མཆོག་གིས་རྐང་བཙུགས་ནས་མི་བསད་པའི་

ཉེས་མིང་འོག་ལོ་གཉིས་རྗེས་སྲོག་ཁྲིམས་དང་། 

ཆབ་སྲིད་ཁེ་དབང་ཚེ་གང་འཕྲོག་རྒྱུ།  བློ་བཟང་

ཚེ་རིང་ལ་ལོ་ ༡༠ ཡི་རིང་དུས་བཀག་བཙོན་

འཇུག་དང་ལོ་གསུམ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཁེ་དབང་

འཕྲོག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་

སྐོར་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ནང་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་ནས་ཡིན་པ་པདྨ་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས། པདྨ་འཚོ་ལགས། 

ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས། བཅས་ལ་ལོ་ ༡༢། ༡༡། 

༨། ༧། བཅས་ཀྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག གདུགས་དཀར་སྐྱབས་

ལགས་དང་གཡང་མོ་སྐྱིད་གཉིས་ལ་འཁྲུག་རྐྱེན་

དང་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་འོག་ལོ་

ངོ་ ༤། དང་ ༣། བཅས་ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་འདུག 

ཨ་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་འབྲུག་པ་མཁར་
ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་བོད་ནང་གི་ལུགས་རྙིང་ལོ་གསར་ཚེས་བཞི་ཉིན་དགུང་ཆུ་ཚོད་ ༡།༡༠ ཡས་མས་སུ་བོད་མདོ་

སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཨ་མཆོག་སྨད་ཀྱི་ཀླུ་ཤོད་སྐྱི་ནང་ཞེས་པའི་

ས་གནས་ཀྱི་རང་ལོ་ ༢༦ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་འབྲུག་པ་མཁར་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་

དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་འདུག    གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། རྒྱལ་གཅེས་པ་འབྲུག་པ་མཁར་ལགས་ཀྱི་

ཕ་མིང་ལ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་དང་མ་མིང་ལ་རྟ་མགྲིན་མཚོ་ཞུ་གི་ཡོད་འདུག་ལ། ད་ལྟའ་ིཆར་ཁོང་དང་

བཟའ་ཟླ་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཆ་ེབ་ལ་ོ ༦ དང་། འབྲིང་བ་ལ་ོ ༤ ། ཆུང་བ་ལ་ོ ༡ བཅས་

ཡིན་འདུག  ད་བར་བོད་བསྟན་སྲིད་ཆེད་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་མ་ི ༡༠༡ དང་། 

བཙན་བྱོལ་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གནང་མཁན་བོད་མ་ི ༦ བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།། 

དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་འཕྲིན་ཡིག་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱའི་གོང་བོད་ནང་དབྱིན་ཇིའི་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་གནང་མྱོང་མཁན་རྣམ་

པའི་འབྲེལ་ཆགས་ནང་མི་ ༢༣ གྱིས་དབྱིན་

ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་ཌེ་ཝི་ཌི་ཀེམ་རོན་ (David 

Cameron) མཆོག་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་འཕྲིན་ཡིག་ཞིག་ཕུལ་འདུག དེ་ཡང་

འཕྲིན་ཡིག་ཐོག་མཚན་རྟགས་འགོད་མཁན་

ཁོངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ནས་ ༡༩༤༥ བར་

འབྲས་ལྗོངས་དང། འབྲུག བོད་བཅས་ཀྱི་

དབྱིན་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་

ཚེ་འདས་བྷ་སིལ་གོལ་ཌི་ (Sir Basil Gould) 

ལགས་ཀྱི་བུ་རྒན་ཤོས་དགུང་ལོ་ ༩༠ ལ་

སོན་པའི་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་ཇོན་གོལ་ཌི་ (Mr 

Richard John Gould) ལགས་དང། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༠ བར་བོད་ནང་དབྱིན་གཞུང་གི་ཏར་

འཕྲིན་གཏོང་མཁན་རོ་བྷར་ཊི་ཕོར་ཌི་ (Rob-

ert Ford) ལགས་ཀྱི་བུ་སྐུ་ཞབས་གྷ་ཡེལ་

སི་ཕོར་ཌི་ (Mr Giles Ford) ལགས། རྒྱང་

རྩེར་ཡོད་པའི་དབྱིན་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་དམག་དཔོན་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ 

ལོར་ལྷ་སར་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་སྐབས་

དབྱིན་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཌི་ཐོ་རན་བྷར་

གྷ་ (Major D Thornburgh) ལགས་ཀྱ་ིཚ་

བ་ོསྐུ་ཞབས་ར་ིཆ་ཌ་ིཐ་ོརན་བྷར་གྷ་ (Richard 

Thornburgh) ལགས། ད་ེབཞིན་དབྱིན་གཞུང་

ག་ིགློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་ལྕམ་ཇ་ོཨ་

ན་ལམ་ལ་ེ (Joanna Lumley) ལགས་བཅས་

ཡིན་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་དབྱིན་ཡུལ་གྱ་ིསྲིད་

བློན་མཆོག་ལ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་

ཐོག་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་

པ་དང། གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཁག་ག་ིཐོག་

ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་

ཡོད། ༡༽ དབྱིན་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་

གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་བསྐྱར་གསོའ་ིཆེད་

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་

གནང་དགོས། ༢༽ དབྱིན་གཞུང་ག་ིབོད་དོན་

དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་

ནུས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏང་ན། དེས་དབྱིན་ཡུལ་གྱ་ི

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚད་གཞི་གསལ་སྟོན་

བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་

སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་རིག་

གཞུང་ལ་ཚད་མཉམ་པའི་རིན་ཐང་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་

རེད། ༣༽ བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་རྒྱུར་

སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས་པ་དང། དེ་བཞིན་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་སླད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་གནང་དགོས། ཞེས་

འཁོད་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།


