
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། 3༡ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

7th August 2013

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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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་རྒྱུ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་

དོན་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་

གནང་སྟེ་ལོ་གཉིས་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་རྒྱུ་དང་། དུས་

ཡུན་དེའི་ནང་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའ ་ིཐུགས་རྗེའི ་བྱིན་མཐུ་དང་

གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས། 

གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་

གཙོ་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་སྐྱོར་བཅས་

ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་དོན་འགན་འཁུར་

ཞུ་སྒོ་གང་ཅི་གེགས་མེད་ལམ་ལྷོངས་དང་གྲུབ་

འབྲས་མི་དམན་ཙམ་བྱུང་བའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་

རག་མཚོན་ཕྱིར་དང་། བོད་དང་བོད་མིའི་རྩ་དོན་

ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གནང་མཁན་འདས་གསོན་འབྲེལ་ལྟོས་

ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་

མཚོར་གདུང་འབོད་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་གོང་

ཚེས་ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་འདུ་སྡོད་ས་གནས་གཞན་ཁག་ནང་

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་འདུ་འཛོམས་རྒྱས་པ་

རེ་གོ་སྒྲིག་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་

གཅོད་ལམ་སྟོན་ཕེབས་འདུག་པ་བཅས།། 

བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་

གྱི་ལྷག་དཀར་དང་སྟབས་བསྟུན་སེ་པན་ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཁང་གི་སྣེ་འཁྲིད་འོག་བོད་མི་

དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་གི་མདུན་ཐང་དུ་བོད་

དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་འདུག 

 སྐབས་དེར་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་

ནས་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་བོད་མིར་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ། ཞེས་པའི་དབྱིན་ཡིག་

དང་སེ་པན་གྱི་ཡི་གེ་སོགས་བཀོད་པའི་ཤོག་

བྱང་ཁག་བསྣམས་ཏེ་ཁུལ་དེར་གནས་འཁོད་

མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་གྱི་

ལམ་ནས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས། 

ལྷག་པར་བོད་མི་རྣམས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་བོད་དོན་

དང་འབྲེལ་བའི་པར་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས། 

དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ས་ཁྲ་སོགས་འགྲེམས་སྤེལ་

གནང་བ་བརྒྱུད་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་འདུག་པ་བཅས། ། 

ཕུར་པའི་བསྙེན་པ་གང་མང་གསོག་སྒྲུབ་

གནང་དགོས་པ།

༄༅། །ཉེ་ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་

དབུ་འཛིན་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཕེབས་དགོངས་དོན། བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་

ཚོགས་ནས་ཕུར་པའི་བསྙེན་པ་གང་མང་གསོག་

སྒྲུབ་གནང་དགོས་པ་དེ་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་

སྒར་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་བརྡ་ཁྱབ་ནན་འདྲོངས་

འཕྲལ་དུ་གནང་གལ་ཆེ། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་སྲིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
རྒྱ་གར་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ BJP ཡི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 

༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་གར་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ (Bharatiya Janata Party) ཡི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ (Rajnath Singh) 

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་པཱ་ལམ་པུར་དུ་ཚོགས་པའི་མཛད་འཆར་ཆེད་ཕེབས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་

མཆོག་དང་། སྲིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་འཚམས་ཞུའི་སྣེ་ལེན་དང་སྦྲགས། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་ BJP ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ནས་

བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་། ད་དུང་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་ཡིག་ཐོག་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད།།

ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་དོན་
ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ 

ཉིན་ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར ་ཚོགས་ཆུང་དང ་གྲོས ་ཚོགས་རང ་

དབང་མང་གཙོ ་ཚོགས་པའི ་འཐུས་མི ་སྐུ་

ཞབས་ཧར་ལ་ཌ Harald Leibrecht 

ལགས་ཀྱིས། འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་གི་

ནང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་སུ་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད། ང་

ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་བོད་དོན་

ཚོགས་པས་ཇར་མན་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་

འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་ཏེ་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་

དད་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན་པ་དང། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

ཞིག་ནས་འདི ་དང་འདི ་བསྒྲུབ་ཐུབ་བརྗོད་

མི་ཐུབ་ཀྱང་། ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཙམ་

མིན་པར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མའི་གྲོས་

ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཇེ་མང་ཐོབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་

གལ་ཆེར་མཐོང་གི་འདུག 

 འདི་ལོའ ་ིཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ཇར་མན་

གྲོས་ཚོགས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་འཐུས་

མི་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་

དང་གཞུང་ཚབ་དབར་འབྲེལ་བ་ནམ་བྱུང་

ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི ་དོན ་གནད་ཚང་མ་གསལ་

བཤད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་དང་། དེ་བཞིན་

རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་སྐབས་དང་རྒྱ་ནག་ནས་སྐུ་

མགྲོན་སུ་འབྱོར་ལ་བོད་སྐོར་གནས་ཚུལ་

གསལ་པོ་གླེང་སློང་བྱེད་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་

མི་འགྲོ་བ་དང་ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་བོད་

དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོགས་པས་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་རང་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི ་མ་བྱས་སྔོན་ནས་བོད་

དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལ་ཟླ་བ་གཉིས་རྗེས་

ཆབ་སྲིད་ལས་དོན ་བཤོལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི ་

རྗེས་སུ་ཡང་ཐབས་ལམ་གཞན་ཐོག་ནས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་འདུག 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་སེམས་
འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ། 

༄༅། །ཨ་རིའི་ངལ་རྩོལ་ཚན་པའི་དྲུང་

གཞོན་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གནད་དོན་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ལ་

སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ལོ་འཁོར་གྱི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ 

༡༨ པ་གྲོལ་རྗེས་ཨ་རིའི་ངལ་རྩོལ་ཚན་པའི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་(Uzra Zeya)

ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གསུང་དོན།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་དང་ཡུ་གུར་ས་གནས་

ཀྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་

ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་དང་

སྲིད་དོན་ལྟ་བ་མཐའ་དད་འཛིན་མཁན་རྣམས་

ཀྱི་ཁ་བཀག་རྒྱུ་དེ་བས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་

ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་དང་ཡུ་

གུར་མི་རིགས་ཐོག་སྔར་ལྷག་དམ་བསྒྲགས་

ཆེ་རུ་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་པའི་གནས་

ཚུལ་ཐོག་ང་ཚོ ་ཨ་རིའི ་གཞུང་ཕྱོགས་ལ་

སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དེ་ལྟ་བུའི་དམ་

བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཕྱི་ཚུལ་བརྟན་ལྷིང་

ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དོན་དངོས་

ཐོག་འབྲས་བུ་ལྡོག་ཕྱོགས་འཐོན་བཞིན་ཡོད། 

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྔོན་འགྲོའ ་ིཆ་

རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ་

ཚབ་དང་ལྷན་བོད་རྒྱའི་དབར་དོན་སྙིང་ལྡན་

པའི་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུངས་འདུག་

པ་བཅས། ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་མཱ་ཧཱ་རཤ་ཊའི་མངའ་སྡེའི་གྲོང་

ཁྱེར་ནཱག་པུར་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་

སྐབས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་

ཞུ་ཚོགས་པ་(RSS) ལས་ཁུངས་ཀྱི་་གནད་

ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ནས་ཕེབས་བསུའི་འཚམས་

འདྲི་ཞུས་འདུག དེ་ནས་གནམ་ཐང་གི་ཕྱི་རོལ་

དུ་ནཱག་པུར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་(Bharat 

Tibet sahyog Manch) དང་ (Bharat 

Tibet Mitra Sang)ཞེས་པའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་

སྣ་ ༤༠ བརྒལ་བས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་ཞུས་

འདུག  དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཚོགས་

ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པས་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེ་ནཱག་

པུར་ཆགས་ཡོད་སྟབས། དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཁུལ་དེའི་གསར་འགོད་པའི་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད། དེ་ནས་རྒྱ་

གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་བཀོད་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷིམ་རའོ་་ཨེམ་བྷེ་

དེ་ཀར་ (B. R. Ambedkar) མཆོག 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་རྒྱ་གར་ཧིན་དུའི་ཡུལ་མི་གྲངས་ 

༣༨༠༠༠༠ དང་ལྷན་ནང་པར་འགྱུར་ཆེད་

སྡོམ་པ་འབོགས་ཆོག་གནང་སའི་གནས་

ཆེན་(Deekshabhoomi) ཞེས་པར་

གནས་གཟིགས་གནང།  དེ་ནས་བྷན་

ད་ར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་

སྐབས་རྒྱ་གར་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་

ཟད། ཡུལ་མི་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༥༠ བརྒལ་བར་གསུང་བཤད་དང། 

གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་

གནང་ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

བྷན་ད་ར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་

སྐབས་ས་གནས་གསེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་པ་དང། 

ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཁག་གཅིག་གིས་བཀྲ་ཤིས་

ཞོལ་པ་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་ས་གནས་དགོན་པ་གཉིས་ལ་ཆོས་མཇལ་

ཞུས་རྗེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་

མཉམ་སྦྲེལ་བཅས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་

ཡོད། དེ་ནས་ཐོག་མར་བྷན་ད་ར་བོད་མིའི་སློབ་

གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་བྷན་ད་ར་

ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 7

བོད་ནག་ཆུ་ཁུལ་ཤག་རོང་པོ་དགོན་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང་སྒོ་བརྒྱབ་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་

ལྟར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ། ཤག་རོང་པོ་དགོན་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་

གླིང་གི ་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ ་སྤེལ་རྒྱུ་

མཚམས་འཇོག་གིས་དགོན་པ་སྒོ་རྒྱག་

དགོས་བྱུང་བ་དང་། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

དགོན་པ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ད་ལྟ་དགོན་པ་

སྟོང་པ་ཆགས་ཡོད་འདུག 

 བོད་ནག་ཆུ་ཁུལ། ནག་ཆུ་རྫོང། 

ཤག་རོང་པོ་དགོན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཞེས་པའི་མིང་

འདོགས་འོག་དགོན་པ་དེའི་དགོན་བདག་

བླ་མ་རོང་པོ་ཆོས་རྗེའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་

༸གོང་ས་མཆོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་

ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་བཀག་འགོག་བྱས་པ་

དང་སྦྲགས། དགོན་པ་དེའི་བླ་མ་ཟླ་བ་ཞུ་

བ་དེའང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཉེས་མིང་བཏགས་ནས་མི་ལོ་ ༧ དུས་བཀག་

བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་མ་

ཟད། མ་འོངས་པར་བླ་མ་ཟླ་བ་དགོན་པ་དེའི་

བླ་མའི་ཁེ་དབང་མེད་ཟེར་ནས་ཚོགས་ཐོག་ལ་

ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་དགོན་པ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་མི་

ཆོག་པ་དང་། ད་དུང་ནག་ཆུར་འགྲོ་མི་ཆོག་པའི་

བཙན་བཀའ་ཡང་བཏང་ཡོད་འདུག 

 ཁོང་དགུང་ལོ་ ༧༨ ལ་ཕེབས་

ཡོད་པ་དང་། སྙུན་གཞི་ཧང་ཅང་ལྕི་བའི་རྐྱེན་

གྱིས་ལྷ་སའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྨན་བཅོས་གནང་

བཞིན་ཡོད་ནའང་། ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་ཉེན་

རྟོག་པས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག དེའི་

སྐབས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་

དང་རོང་པོ་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་ཟླ་བ་བཅས་ལ་དགག་

པ་རྒྱག་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་བསུན་གཙེར་

བཟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་རང་ལོ་ ༧༥ ལ་

སོན་པའི་དགོན་པ་དེའི་གྲྭ་དགེ་སློང་ངག་དབང་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་རང་ཤི་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ཡོད། 

 དེ ་ ད ང ་མཉམ ་དུ ་ དགོ ན ་ པའི ་

དམངས་བདག་འགན་ཁུར་དང་དོ་དམ་འགན་

ཁུར་བ་གཉིས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་

བྱས་ནས་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག དེ་

ལྟ་བུའི་བཟོད་ཐབས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་

བརྟེན་དགེ་འདུན་པ་མང་དག་ཅིག་དགོན་པ་དང་

ཁ་བྲལ་དགོས་བྱུང་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་དང་

འབྲེལ་ནས་སྡེ་དགོན་གྱི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཡོངས་

བློ་ཕམ་དང་བཅས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བླ་

གྲྭ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་རོགས། ཞེས་སྲིད་

གཞུང་ལ་རེ་ཞུ་ཐེངས་མང་བྱས་ཀྱང། སྲིད་

གཞུང་ལས་བྱེད་མི་སྣས་དོ་ཁུར་ཙམ་ཡང་མ་

བྱས་པར་སྣང་མེད་དུ་བཞག་ཡོད། 

 ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་ལ་དུས་དེ་ནས་

བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དགོན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

བྱེད་སྒོ་ཁག་སྔར་བཞིན་འཚོགས་རྒྱུར་དཀའ་

ངལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རོང་པོའ་ིདགུ་གཏོར་ཞེས་

སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་

ཡང་མཚམས་ཆད་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་ལུང་

འདྲེན་གནང་འདུག 

 ད་ལྟའི་ཆར་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་

ནས་ཉིན་གཉིས་ལས་མ་སོང་བའི་སྐབས་འདིར། 

དགོན་པའི་ཉེ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་དམག་མིས་

བསྐོར་ནས་ཡོད་པ་ལས། དེ་མིན་གྱི་གནས་

ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་

གྱུར་འདུག 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གཉིས་གན་འཇོག་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ། 
༄༅། །སྦེང་ལོར་དུ་ (Bangalore) རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་

གཉེར་ཁང་དང་(University of Mysore)

མེ་སོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་བར་

གཉིས་མོས་གན་རྒྱ་འཇོག་པའི ་ལས་གཞི་

དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་

འདུག 

 དེ་ཡང་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་

དང་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དབར་

དམིགས་བསལ་སློབ་ཚན་ཁག་གཅིག་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སློབ་ཁྲིད་

གནང་སྟེ་མཐོ་སློབ་དེའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་

ལ་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་

ངོས་འཛིན་གྱིས་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུའི་མོས་

མཐུན་གན་རྒྱ་འཇོག་པའི་ལས་གཞིའི་མཛད་

སྒོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་

ཚོགས་འདུག 

 མཛད་སྒོའ ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མེ་

སོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཉེ་བའི་

རིགས་བདག་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་རང་ག་པ་ 

(Rangappa) མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་

འབྱེད་གནང་བ་དང་འབྲེལ་གསུང་དོན། ངས་

ཚོང་དོན་གལ་ཆེར་འཛིན་པའི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་

གནས་ཁང་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་མེད། 

ངས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ༌མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་

གཉེར་ཁང་ལྟ་བུའི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་

ཁག་ནས་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་

ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་

བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

དེ་བཞིན་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ༌མའི་མཐོ་སློབ་

ཁང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་མེ་སོར་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་ཕྲུག་དང་ཁྱད་པར་

མེད་པའི་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་མེ་

སོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་

བཞིའི་ལས་རྒྱུན་དེའི་རིང་མཐོ་

སློབ་འདིའི་ནང་ཞིབ་འཇུག་སྡེ་

ཚན་འཛུགས་ཐུབ་ན། མེ་སོར་

གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་

ངོས་འཛིན་གྱིས་ལག་འཁྱེར་

ཐོབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིན། ཞེས་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། 

 དེ་ནས་ལས་གཞི་

དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་

དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན ་ 

(Prof P Nagabushan) 

མཆོག་གིས་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་

གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་དང་

བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་མཐོ་

སློབ་དེའི་སློབ་སྤྱི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་

ནས་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་

ནས་བོད་པའི་གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་འཁྲབ་སྟོན་

གནང་སྟེ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་མཇུག་སྒྲིལ་

གནང་འདུག མཛད་སྒོར་ཕྱོགས་བཞུགས་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་དང་

སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི། སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་གཉིས་

དང་ཧོན་སུར་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

རེག་ཊར་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། བུའི་ཉལ་ཁང་དོ་དམ་པའི་ས་མིག་
གསལ་བསྒྲགས། ༄༅།། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་

ཌལ་ཧོར་གཏན་སློབ་ཏུ་རེག་ཊར་(Rector)

ས་མིག་ཡོད་པས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བློ་

ཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའ ་ིལག་འཁྱེར་

ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་མེད་

འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་

སྙན་འབུལ་ཁག་འདི་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཏེ་

དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་མཐའ་མའི་

འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་ཞབས་གཡར་ཐོག་མང་

མཐར་ལོ་ལྔ་བར་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན། 

(ཀ) དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། 

༡) ཉུང་མཐར་མཐོ་སློབ་((Bachelor 

Degree))སློབ་ཐོན་པའམ། ཡང་ན་ངོས་

འཛིན་ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

ཞིག་ནས་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་

པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། 

༢) ཉུང་མཐར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་ལོ་

བདུན་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས། སློབ་

གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ངམ་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཉམས་

མྱོང་ཡོད་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་

བཞེས་གནང་རྒྱུ། 

༣) རང་ལོ་ ༣༠ ནས་ ༤༥ བར་ཡིན་པའི་

སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། 

༤) འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་(G.B.)ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་

དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས། 

༥) བོད་མིའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་

(R.C.) གྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་

ངོ་བཤུས། 

༦) ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ནས་

གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་

ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། 

༧) ད་ལྟ་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུ་

མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བྱ་མེད་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། 

༨) བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གཞུང་། རྒྱལ་

རབས། ལུགས་སྲོལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཤེས་ཚད་

གང་ལེགས་ཡོད་པ། 

༩) དབྱིན་སྐད་དམ། ཧིན་སྐད་གང་རུང་རང་

རྐྱ་འཕེར་ངེས་ཡོད་པ། 

གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་

ངོ་བཤུས་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་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་བཤུས་

ཡིག་ཆ་ཁག་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི ་དག་

མཆན་ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས། 

(ཁ) གསོལ་ཕོགས། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་

ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་རྩ་ཕོགས་ ༩༣༠༠་

་་༣༤༨༠༠+༤༢༠༠ གེ་རེཊ་པེ་(Grade 

pay)ཐོག་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ 

བསྡོམས་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༢༤༣༠༠།༠༠ འཐོབ་

རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༢ ལ།། 
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༄༅། །དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་

ཁོངས་ཌལ་ཧོར་གཏན་སློབ་ཀྱི་བུའི་ཉལ་ཁང་

དོ་དམ་པའི་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་ན་ལས་གནས་

ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་

བྱང་ཐོག་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་བཅས་

ཞུ་སྙན་འབུལ་དགོས། 

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། 

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཐོན་པའི་ལག་

འཁྱེར། 

༢། སྐྱེས་པ་རང་ལོ་ ༤༥ མ་བརྒལ་བ་ཡིན་པ། 

༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར། R.C. ཤོག་

གྲངས་དང་ པོ་དང་མཐའ་མ། 

༤། གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། 

༥། འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་

མའི་ངོ་བཤུས། 

གསོལ་ཕོགས། 

ཟླ་རེར་གསོལ་ཕོགས་ཧིན་སྒོར་ ༩༣༠༠།༠༠ 

ཐོབ་རྒྱུ། 

 གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་

ཆ་ཁག་གི་ངོ ་བཤུས་སྟེང་དབུས་བོད་མིའི ་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་ཟུང་

དྲུང་ཡན་ནམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཡང་ན་

བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་གང་རུང་གི་སློབ་སྤྱི་བཅས་

སུ་རུང་ནས་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ངོ་བཤུས་

འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པའི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་

ངེས་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་

སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ལ། 
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པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 7  

རྒྱལ་གཅེས་ཕུལ་བྱུང་དཔའ་བོ་རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ་
ལོ་དྲུག་འཁོར་བའི་བསྒྲགས་གཏམ། 

༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཨ་

ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༡ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་ནི། རྒྱལ་གཅེས་

ཕུལ་བྱུང་དཔའ་བོ་རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་ལག་

བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་དྲག་གནོན་དང་གདུག་

རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང། ལྷག་

པར་དུ་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་རང་དབང་དང་

བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དང། བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་

དབུ་འཁྲིད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་ལ་

ཕེབས་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་

བཏང་གིས་ཞི་རྒོལ་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་གིས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་སློག་

པའི་ནག་ཉེས་ཀྱི་མིང་ཐོག་བཙོན་འཇུག་གིས་མི་

ལོ་ཧྲིག་པོ་དྲུག་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན། 

 ཉིན་མོ་འདི་ནི་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་

སྲུང་བརྩི་དང་དྲན་གསོ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་

ཏེ། མི་ལོ་དྲུག་སྔོན་གྱི་ཉིན་དེར་ཁོང་གིས་ཨ་

མའི་མངལ་ལས་སྐྱེས་ནས་ཉིན་གཅིག་ལས་མ་

སོང་བའི་གཅེས་པའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དང་། བརྩེ་

བའི་བཟའ་ཟླ་རྣམ་གཉིས་རྫོང་སྨན་ཁང་དུ་བཞག་

ཅིང། ཕྱི་ནང་གི་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བའི་འདུས་

གནས་ལི་ཐང་བརྒྱད་གཅིག་རྟ་རྒྱུགས་ཀྱི་སྡིངས་

ཆའི་ཐོག་ཏུ་བུད་དེ། མདོ་འཛིན་པའི་ལག་ནས་

རྒྱང་བསྒྲགས་ཁ་པར་བླངས་ནས་ “༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་བཅུག (འཇུག)དགོས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་

ལེགས་ཀྱི་གཙོས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་

རྣམས་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་” “ང་ཚོ་བོད་ལ་

རང་དབང་དགོས” ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ང་

ཚོ་བོད་ཀྱི་ནང་སྙིང་ལྟར་བུ་ཡིན། བོད་མི་རྣམས་

མཐུན་ལམ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དགོས་ཞེས་

ཁམས་ལི་ཐང་གི་ཁ་སྐད་ལྡན་པའི་འབོད་སྒྲ་འདི་

ངར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཁྱབ་

བཅུག་ཡོད། 

 ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་

ས་གནས་མང་ཚོགས་སྟོང་ཚོ་མང་པོ་རྫོང་ཉེན་

རྟོག་ལས་ཁང་དུ་བཅར་ཏེ་ཁོང་གློད་གྲོལ་གཏོང་

དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་

པ་དང། ཡུལ་སྡེ་ཐག་རིང་ནས་ཡིན་པའི་མང་

ཚོགས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་ལི་ཐང་རྫོང་གི་མཐར་བསྐོར་

དུ་གུར་སྒར་བརྒྱབ་སྟེ་ཉིན་གྲངས་མང་པོའ་ིརིང་

ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་ཀྱང་། མཐར་རྒྱ་

གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གདུང་འབོད་ལ་ཡ་

ལན་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་དམག་མི་ཁྲི་ཚོ་མང་པོ་

བཏང་སྟེ ཁོང་ལ་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་

པ་དང། ཁོང་གི་ཚ་བོ་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་གྱི་དབུ་

མཛད་དང་དོ་དམ་པ་ཟུར་བ་ཨ་ཀྲུག་བློ་སྦོ་ལ་ལོ་

བཅུ་དང། སྒྱུ་རྩལ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་མཁྱེན་

ལ་ལོ་དགུ ཁོང་གི་ཚ་བོ་ཨ་ཀྲུག་སྐལ་བཟང་

རྒྱ་མཚོ་ལ་ལོ་ལྔ་(ད་ལྟ་ལོ་དུས་ཚང་ནས་གློད་

གྲོལ་བཏང་ཟིན།) བློ་ཐོག་ལ་ལོ་གསུམ། (ད་ལྟ་

ལོ་དུས་ཚང་ནས་གློད་གྲོལ་བཏང་ཟིན།) འཇམ་

དབྱང་བསྟན་འཛིན་ལ་ལོ་གསུམ། (ལོ་དུས་ཚང་

ནས་གློད་གྲོལ་བཏང་ཟིན་ཀྱང་སླར་ཡང་འཛིན་

བཟུང་གི་ལོ་གསུམ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་) བདེ་

སྐྱིད་གྲོང་པ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ལོ་གཅིག་

དང་ཕྱེད་ཀྱི་(ད་ལྟ་ལོ་དུས་ཚང་ནས་གློད་གྲོལ་

བཏང་ཟིན།) ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་ནས་བཙོན་

བཀག་བྱས་ཡོད། 

 གནས་ཚུལ་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་

ལམ་གྲགས་ཅན་(BBC)གཙོས་ཕྱི་ནང་གི་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཤུགས་ཆེ་ཐོན་ཏེ་བོད་

དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྦ་རླབས་སླར་ཡང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་མིག་ལམ་དུ་འཕྱུར་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་

གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དོ་སྣང་

ཡང་ཤུགས་ཆེ་སླེབས་ཏེ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ ་ལྕམ་སྐུ་ནེལ་སིན་པོལ་སི ་

མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སྐབས། རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་

སོགས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཁག་ཅིག་

གི་མཚན་བྱང་ཧུའུ་ལ་དངོས་སུ་སྤྲད་དེ་ཁོང་

རྣམས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་གློད་གྲོལ་

དགོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནོན་ཤུགས་ཤུགས་

ཆེ་སྤྲད་ཡོད། 

 རྒྱལ་གཅེས་ཕུལ་བྱུང་དཔའ་

བོ ་ཁོང་གི ་རླབས་ཆེན་གྱི ་འབོད་སྒྲ་དང། 

དམིགས་བསལ་ཁོང་གིས་བོད་རྒྱ་ཐ་དད་དང། 

བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་རྡོག་རྩ་ཆིག་

སྒྲིལ་མཛད་དགོས་པའི་གདམས་ངག་འདི་

བོད་ལྗོངས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཁྱོན་ཡོངས་

སུ་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡོད་པ་གཞིས་

བྱེས་གཉིས་སུ་འཁོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་གླེང་

བཞིན་ཡོད་ལ། ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་ཞི་

རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁྱོན་

ཡོངས་སུ་མཆེད་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་

ལ་ཕེབས་བཅུག་དགོས། ང་ཚོ་བོད་ལ་རང་

དབང་དགོས་ཞེས་པའི་འབོད་ཚིག་འདི་ས་

བསྒྲགས་གནམ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་དེའང་

ཁོང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་མི་དམན་པ་ཐེབས་ཡོད་པ་

ནི་གདོན་མི་ཟའོ།  རྒྱལ་གཅེས་ཕུལ་བྱུང་དཔའ་

བོ་ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་འཛིན་

བཟུང་བཙོན་བཀག་བྱས་རྗེས བཙོན་མནར་

ཚད་མེད་བཏང་བས་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟང་

ཧ་ཅན་སྐྱོ་བོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་མིག་གི་ཡང་

ཡག་པོ་མི་མཐོང་བར་གྱུར་འདུག བོད་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་རིམ་བཞིན་ཞི་རྒོལ་གྱི་

རྦ་རླབས་རྩེར་སོན་ཏེ། བོད་མི་འབུམ་ཁྲག་མང་

པོས་རང་སྲོག་ཁྲ་མོ་རྒྱ་མདའི་སོ་ཁར་གཏད་དེ་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་

སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཡོད་ལ། དམིགས་བསལ་

གསལ་པོ་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་བ་བོད་མི་ ༡༢༠ 

ཡིས་རང་ལུས་མཆོད་མེར་ཕུལ་བའི་རླབས་

ཆེན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་བོད་མི་ཁྲི་ཚོ་

མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་མནར་

གཅོད་ཚད་མེད་མྱངས་བཞིན་པ་བོད་ཆོལ་

གསུམ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་དྲག་པོས་དམག་གིས་དོ་

དམ་འོག་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་དམྱལ་བ་

མི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ཚད་

མེད་མྱོང་བཞིན་ཡོད་ན། དྲང་བདེན་དང་རང་

དབང་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོགས་སྡེ། 

དཔོན་རིགས་དང་གང་ཟག་སྒེར་བཅས་ཚང་

མས་རྒྱལ་གཅེས་ཕུལ་བྱུང་དཔའ་བོ་རུང་རྒྱས་

ཨ་གྲགས་གཙོས་བདེནཔའི་ཆེད་རང་ཉིད་

བློས་བཏང་གནང་བའི་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་

མོ་ཚོར་བདེན་རྒྱབ་དཔུང་རོགས་ཡོང་བའི་རེ་

སྐུལ་ཞུ་ནན་ཆེ་བཞིན་ཡོད། 

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་ཞབས་
རིམ་སྨིན་སྒྲུབ་གནང་གལ་ཆེ་བ། 

༄༅། །འདི་གར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ 

འཁོད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཡིག་

ཕེབས་དོན་བཞིན། ཉེ་ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་

ཁར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ 

༨ པའི་ནང་བདུན་ཕྲག་གསུམ་རིང་ལ་དྭགས་

ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་བདེ་

ཐབས་སླད་བཅད་རྒྱ་ལ་བཞུགས་རྒྱུར། 

 དེའི་རིང་༼བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་

ཚོགས་ནས་ཉིན་རེར་མ་ཎི་སྟོང་ཚར་རེ་དང༌།  

ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ཚར་གཉིས་རེ། འཕགས་པ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཚར་གཅིག་

རེ་བཅས་ཆད་མེད་འདོན་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་

ཆེ་སྐོར།༽བཀའ་སློབ་སྩལ་ཕེབས་བྱུང་འདུག་

པ་ལྟར། དགའ་འབྲས་གཉིས་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་ཁག་

སོགས་ནས་དེ་ལྟར་གསུང་སྒྲུབ་གནང་འགོ་ཡང་

བཙུགས་ཟིན་ཡོད་འདུག་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ནས་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༥ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་གོང་གསལ་

ཞབས་རིམ་ཁག་འབད་སྒྲུབ་གནང་དགོས་པ་དེ་

གའི་ཁྱབ་ཁོངས་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་མི་མང་ལ་

བརྡ་ཁྱབ་ནན་འདྲོངས་འཕྲལ་དུ་གནང་གལ་ཆེ་བ་

ཡིན་སྐོར་འཁོད་འདུག 

ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་

སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ ༢༠༡༣།༡༤ ལོའ་ིསྐབས་གཉིས་

པའི་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་

ལས་གཞིའི་གསལ་བསྒྲགས་ས་གནས་སོ་སོར་

སོང་ཟིན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ 

ཉིན་སྦེང་ལོར་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་

ཁང་དུ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ལགས་ན། འཚང་སྙན་

འབུལ་བློ ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་སོ ་སོའ ི་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ ༢༡༣།༨།༣༡ འགྱངས་

མེད་འབུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། ཆ་རྐྱེན་

སོགས་ཀྱི་ཐད་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་

པའི་དྲྭ་ཚིགས་ “www.centraltibetanre-
liefcommittee.org” ནང་གཟིགས་གནང་

ཡོང་བ་ཞུ། 

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས། ༼ཛ་དྲག༽ 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཆེད་དགོས་མཁོའ་ི

ལས་བྱེད་གཤམ་གསལ་ལྟར་གསར་འདེམས་

བསྐོ་གཞག་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་མུ་

མཐུད་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་

ཁ་བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས། 

ཁྱད་ལས་པའི་ས་མིག 

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁྱད་ལས་པའི་དྲུང་

གཞོན་ལས་རོགས་ ༡ ཡོད་པར་དགོས་ངེས་

ཆ་རྐྱེན། ༡༽ ལས་འགན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་འབྲེལ་

མཐུད་པ།(Public Health Coordinator) 

༢༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་གང་རུང་

ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམ་པ་(B.Sc 

Nursing ) ཐོག་མང་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (Masters in 

Public Health ) ཐོན་པའམ། དེ་དང་མཉམ་

པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། ༣༽ ལོ་

ཚད། ༢༠༡༣།༠༨།༡༦ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་

ཉུང་ཞིང་ ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས། ༤༽ 

རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་གཅིག་

ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ། ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་

དྲག་འདེམས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན། 

གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net 

or www.bod.asia) གང་རུང་ནས་ཞུ་འདོན་

གྱིས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འཚེམས་ལུས་

མེད་པ་འཐུས་ཚང་བཀང་སྟེ་ 

༡) རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་ ༢ རེ་དང་། ༢) 

མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་

(Marks Card & Degree Certificate) 

གྱི་ངོ་བཤུས། ༣) དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་

ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། མཐའ་

མའི་ངོ་བཤུས། ༤) གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར། (RC&RP) 

ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། དུས་འགྱངས་ཞུས་ 

པའི་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས། ༥) སྐྱེས་ཚེས་སམ། 

འཛིན་རིམ་ ༡༠ པ་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་གང་

རུང་གི་ངོ་བཤུས། ༦) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་

སྨན་ཁང་ཡོད་ན་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་སྨན་པའི་ལས་

དམ་དང་ས་རྟགས་འཁོད་པ་(MC)ངོ་མ། (རྡ་

ས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱོར་ཡིན་ན་

སྨན་པ་ས་འདུ་ཚེ་བརྟེན་རྡོ་རྗེའི་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་

དགོས།) ༧) འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་

མ།(Character Certificate) ༨) ལས་

བྱེད་ཁོངས་ཚུད་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༥ ཞབས་ཞུ་

གནང་རྒྱུའི་འགན་ལེན་ཡིག་ཆུང་། ༩) ད་ལྟ་ལས་

ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ནས་

དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་བཅས་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་

གཞིས་དང་། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་སུ་འབྲེལ་བ་

གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་དང་། ཁ་དཔར་ཨང་། གློག་

འཕྲིན་ཁ་བྱང་སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་

གསལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་ཕུལ་ཟིན་པ་

དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་

སྙན་འབུལ་འབྱོར་རིགས་རང་བཞིན་གྱིས་རྩིས་

མེད་འགྲོ་རྒྱུ། དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ལ་

ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་

འབྲེལ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་

བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་ཐོ་

འགོད་རྒྱུའི་ཐོག་ཡིག་རྒྱུགས་བཞེས་རྒྱུ་བཅས་

ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་

ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ལ།། 

The Secretary 
Public Service Commission, CTA 
Gangchen Kyishong 
Dharamsala ,Distt.Kangra 
H.P. 176215 INDIA 
Tel: 01892-226240 
Telefax: 01892-222328 
E-mail: psc@tibet.net 

༄༅། །ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་

དང་གསུང་ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་

འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 7

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཨི་ཊར་ལིར་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གྱི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལི་ཁུལ་གནས་

སྡོད ་བོད ་རིགས་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གི ་

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སྐྱོ་ཁག་སྲ་བརྟན་ཐུབ་

ཐབས་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་འགན་ཆེ་ཙམ་

འཁྱེར་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག 

 དེ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་

རོམ་དང། གྲོང་ཁྱེར་མི་ལཱན། ལྷོ་ཊེ་རོལ་

ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད ་བོད ་རིགས་རྣམས་

ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལས་

འཆར་ནང་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུར་གནས་

སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི ་བོད་རིགས་རྣམས་

ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་གི ་གཞིས་ཆགས་སྐྱོ ་

ཁག་ལ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་་གཞིས་ཆགས་སྲ་

བརྟན་ཡོང་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་

འབྲེལ་གསུང་དོན། ལས་གཞི་འདི་ནི་ཆིག་

སྒྲིལ་དང། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་

བཅས་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གཞིར་

བཞག་ཐོག་ནུབ་ཕྱོགས་དང་རྒྱ་གར་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་

རྒྱུའི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད། ད་

སྐབས་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༡༠ ཐོག་

ལག་བསྟར་གནང་འཆར་ཡོད། ཅེས་གསུངས་

ཡོད། སྐབས་དེར་བྷོལ་ཛ་ནོར་གནས་སྡོད་

བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་བདུན་གྱིས་རྒྱ་གར་

ནང་གི་བོད་མིའི་རྒན་གསོ་ཁང་གི་རྒས་ཁོག་

བརྒྱད་ལ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨི་ཊ་ལིར་གནས་

སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་གྲངས་འབོར་

ཉུང་ཤས་ལས་མེད་ཀྱང་གཞིས་ཆགས་སྲ་

བརྟན་གྱི་ལས་གཞི་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་

ཆེ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོད།  ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁབ་ཁོངས་འོག་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་དུ་བོད་མི ་གཞིས་ལས་ཁང་ 

༤༦ དང། གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་དང་ཁ་

ཐོར་གཞིས་ཁག ༧༡། སོ་ནམ་གཞིས་ཁག་

ཆེ་བ་ ༡༢། སོ་ནམ་གཞིས་ཁག་ཆུང་བ་ ༢༡། 

མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ ༢༠། རུམ་

བཟོ་ཁག་ ༢༠ སོགས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་

ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་དུ་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཕེ་ཌི་རི་ཀ་མོ་གྷི་རི་ནི་(Ms 

Federica Mogherini) ལགས་དང་ལྕམ་

སྐུ་སིལ་ཝི་ཡ་ཕེརེཀ་གྷོ་ལེནཊ་(Ms Silvia 

Fregolent) ལགས་རྣམ་གཉིས་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་ནང་དུ་དེང་

སྐབས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཀྱང་

གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ལྕམ་སྐུ་ཕེ་ཌི་

རི་ཀ་མོ་གྷི་རི་ནི་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོས་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་ལས་

འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་

ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཡིན་པ་དང། བོད་ནང་གི་

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་དུས་ཐོག་གནས་

ཚུལ་འབྱོར་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་པར་

བསྔགས་བརྗོད་ཀྱང་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རེ་ཌི་ཀལ་

ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ (Radical Party) 

ཚོགས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ ་པན་ནི ་ལ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་
འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལྷོ་

ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

མ་རི་ཨོ་ཨོ་རི་ཡ་ནི་ཨེམ་བྷོ་རོ་སི་ནི ་(DR.

Mario Oriani Ambrosini)ལགས་ཀྱིས་

བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་མུ་མཐུད་བཙན་བཟུང་དང་

དྲག་གནོན། དེ་བཞིན་མི་རིགས་རྩ་མེད་གཏོང་

རྒྱུ་དེ་ནི ་འགྲོ་བ་མིའི ་སྟེང་ཚད་མཐོའ ་ིགདུག་

རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་

སྦྲགས། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ཛ་དྲག་

གནད་དོན་ཐོག་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་གནང་འདུག 

 དེ ་ཡང ་ལྷོ ་ཨ ་ཕི ་ རི ་ ཀའི ་ གྲོས ་

ཚོགས་འཐུས་མི་དང་(Inkatha Freedom 

Party) ཞེས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་མགྲིན་

ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་མ་རི་ཨོ་ཨོ་རི་ཡ་ནི་ཨེམ་བྷོ་

རོ་སི་ནི་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་

དེའི་ནང་འཁོད་དོན། ངོས་རང་སྐྲན་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་

པས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་དང་ལུང་པ་གཞན་པའི་ནང་

གང་དང་གང་བྱུང་བཞིན་པའི་གལ་ཆེའི་གནད་

དོན་སྐོར་ཤོད་རྒྱུའི་ནུས་པ་མེད་ནའང་། བོད་

ནང་གི་ཡིད་སྐྱོའ ་ིགནས་ཚུལ་འཐོན་བཞིན་

པ་དེའི་ཐོག་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་འདོན་

ཀ་མེད་བྱུང་སོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་

གི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་གདུག་རྩུབ་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་མི་རིགས་རྩ༌མེད་དང་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ ་དག་འགྲོ་བ་

མིའི་རིགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་བར་བོད་ནང་བོད་མི་ 

༡༢༠ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རང་

སྲོག་གཅོད་རྒྱུ་བདམས་ཡོད། གལ་སྲིད་བོད་

མི་རྣམས་ལ་ཡང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་

རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 

མི་ཚེ་ཞི་བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་སྐྱེལ་རྒྱུའི་མངོན་

འདོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མིའི་ཐོག་དྲན་གནོན་དང་བཙན་བཟུང་

མུ་མཐུད་བྱས་པར་བརྟེན་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་རང་སྲོག་གཅོད་རྒྱུ་དེ་གདམ་

ཁ་བྱས་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་

ནང་ཚང་མ་ལྷིང་འཇགས་ཡོད་མདོག་མདོག་

གི་བཅོས་མའི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཡུན་རིང་པོར་

གནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་བོད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་

ཞིབ་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

དང་མཁས་དབང་རྣམས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་

པའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་

དགོས་འདུན་ཁག་ལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས། 

 རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད ་མི ་རྣམས་

ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་སེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མི་ 

༡༢༠ རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་བཏང་ཐབས་མེད་

བཟོས་པ་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆེ་

མཐོང་དང་ཡིད་ཆེས་ཆ་འཇོག་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་དེ་བརླགས་ཡོད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གནང་མཁན་བོད་མི་ ༡༢༠ དེ་དག་གིས་བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་

ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་རང་

དབང་དགོས་པའི་འབོད་ཚིགས་བསྒྲགས་དང་

སྒྲོག་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་

འཁོད་འདུག 

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་གླེང་བ།
༄༅། །ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི (Tom 

Lantos) ཊོམ་ལེན་ཊོ་སེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་

དང་ཨ་རིའི ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་མི ་སྐུ་

ཞབས་ཕ་རན་ཀ་ཝུབ་ (Frank Wolf) 

ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི ་དང ་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི ་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཞི་མོལ་ཐོག་ད་བར་

དོན ་དམ་གྱི ་མཇུག་འབྲས་གང་ཡང་ཐོན ་

མེད་སྐོར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ་དང་འབྲེལ་

ཨ་རིའི ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གནད་དོན་དེའི ་

ཐོག་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་

པའི་སྐུལ་མ་ཞུས་འདུག 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་

ཁྱེར་ཁུན་མིང་ནང་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་

སྐུ་ཚབ་དབར་འགྲོ ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་གི ་

གླེང་མོལ་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ཚེས་ 

༣༠ ཉིན་སྐུ་ཞབས་ཕ་རན་ཀ་ཝུབ་ལགས་

ཀྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་

སྤེལ ་བ ་དང ་ཆབས་ཅིག ་ཨ ་རི ་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་

བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། ལོ་

འཁོར་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་

མོལ་རྣམས་ཕྱི ་གསལ་ནང་གསལ་མེད་

སྐོར་ཐེར་འདོན་གནང་སྟེ་ཨ་རིའི ་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་འགྲོ ་བ ་མིའི ་ཐོབ ་ཐང་དང་

དགེ་འདུན་པ་ཀརྨ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བ།

ཆོས་དད་རང་དབང་ནི ་ཨ་རིའི ་ཕྱི ་འབྲེལ་

སྲི ད ་བྱུས ་གཙོ ་ གྲས ་ཁོ ངས ་སུ ་ འཇོག ་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག ལྷག་

པར་ཁོང ་གིས ་དེ ་སྔ ་རྒྱལ་ས་པེ ་ཅིང ་གི ་

གནམ་བདེ ་སྒོ ་མོའ ་ིཐང་ཆེན་དུ་དོན་རྐྱེན་

བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་སྐུ་ཚབ་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་

ལ་ཞི་མོལ་ཐེངས་མང་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་

རྒྱ་ནག་ནང་ཆེས་ཞན་པོ ་ཡོད ་པའི ་འགྲོ ་

བ ་མིའི ་ཐོབ ་ཐང་གི ་གནད་དོན ་ལ་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན ་མེད། 

སོགས་ཅེས་གསུངས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉིན་

གྱི་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༤༥ ཡས་མས་ཙམ་

དུ་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས། འདམ་

གཞུང་རྫོང་ཡངས་པ་ཅན་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཕ་འཇམ་

དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་དང་། མ་ཨུ་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་

བུ་རང་ལོ་ ༣༩ སོན་པ་ཡངས་པ་ཅན་དགོན་

གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཀརྨ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

ཀྱིས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཆེད་བལ་

ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི ་

སྐོར་ལམ་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་

ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཡང་ཁོང་

གི་ལུས་ལ་མེ་འབར་བཞིན་པ་གཡས་

གཡོན་གྱི་མི་རེ་ཟུང་གིས་མཐོང་རྗེས་ཆུ་

བཤོས་ཏེ་མེ་བསད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་

བལ་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པས་ Tribhuvan 

University Teaching Hospi-

tal (TUTH) ཞེས་པའི་སྨན་ཁང་དུ་

འཁྱེར་རྗེས་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག ཀརྨ་ངེས་དོན་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་བོད་འདམ་

གཞུང་ཡངས་པ་ཅན་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་

གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ 

ཉིན་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་

ཞིག་ཡིན་འདུག 

 གཞན་ཡང་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དཀར་མཛེས་གསེར་རྟ་རྫོང་

ནུབ་ཟུར་ཡུལ་ཚོ་རྒྱལ་ཕྱུག་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་སྒྲུབ་ཆེན་ཚེ་རིང་ལགས་

ནས་ཀྱང་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་

ཤོར་གྱི ་ཉེ ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་ཡོད།


