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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུམ་ཎི་དངུ་སུྒབ་ཀི་ཚོགས་མགནོ་
ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༩ བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་ཐགེ་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་སྐུ་ཕྱཱ འི་
ཞབས་བརྟན་དང་། བསྟན་སདི་བད་ེཐབས་
ཀི་ཆེད་མ་ཎི་དུང་སུྒབ་ཐེབས་རྩའི་སྐེད་
འབབ་ཐོག་སུད་སིར་གནས་སྡདོ་དད་ལྡན་
ཙ་རི་ཁང་གསར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པའོི་
ཁིམ་ཚང་དང་། རྡ་སར་གནས་སྡདོ་ཀངོ་
པ་ོཟླ་བ་བཟང་པ་ོའདས་པའོི་བུ་ཕུག་ཐུན་ 
མོང་། སུད་སིར་གནས་སྡདོ་ཙ་རི་ལུང་
རྟགོས་ཉ་ིམ་རྒྱལ་མཚན་དང་མ་གཡུ་མཚོའི་
ཁིམ་ཚང་། སུད་སིར་གནས་སྡདོ་ཙ་རི་
མཁར་རྟགས་སྒལོ་མ་ལ་ྷམོ་དང་འཆི་མེད་ཚེ་
རིང་བཅས་ནས་རྒྱྱུ ་ཡོན་སྦྱར་ཏ་ེཉནི་བདནུ་
རིང་མ་ཎི་དངུ་སུྒབ་དང་། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་མ་ཎི་རིལ་སུྒབ་བཅས་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་རྣམ་རྒྱལ་
གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེས་
གསུང་དནོ། མ་ཎི་དངུ་སུྒབ་ལོ་ལརྟ་སུྒབ་
ཀི་ཡོད། མ་ཎི་རིལ་བུ་ན་ིརྩ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་

མ་ཎི་རིལ་བུ་ད་ེཐངེས་དང་པ་ོབཟསོ་རསེ་
དའེི་ནང་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་བིན་
རླབས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་བླུགས་ཡོད། ད་ལམ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ཚོགས་མགོན་དུ་དམིགས་བསལ་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་པ་ན།ི ད་ེརིང་ས་ག་ཟླ་བ་
ཞསེ་བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀི་མཛད་པ་རླབས་པ་ོཆེ་ཞིག་མཛད་པའི་
དསུ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནམ་རྒྱྱུན་ཟླ་
བ་འདིར་འབུམ་འགྱུར་ཟླ་བ་ཞེས་བརདོ་ཀི་
ཡོད། ང་ཚོས་ཟླ་བ་འདའི་ིནང་ཆོས་ཕགོས་

ཀི་བ་བ་གང་བས་པ་ཡིན་ནའང་ཕན་འགྱུར་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་
གསུང་སལོ་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརིང་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འདིར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཐུགས་
སྨནོ་སྐབས་འཇུག་ལྷག་པ་ོཆེ་ཞིག་མཛད་
ཡོད། ཐུགས་སྨནོ་སྐབས་འཇུག་མཛད་པ་
དསེ་མ་ཎི་རིལ་བུ་ད་ེཉིད་བིན་རླབས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོདང་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་
ཡོད། དསེ་མ་ཟད་ད་ེརིང་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་གཟིམ་ཆྱུང་ནང་བཞུགས་པའི་སིྐད་རོང་

ཇ་ོབ་ོགཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་
ཡོད། སིྐད་རོང་ཇ་ོབ་ོཞསེ་པ་ད་ེསྤན་རས་
གཟིགས་གསུང་འབོན་མ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་རྩ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ད་ེརིང་གི་ཆོ་ག་ད་ེ
སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་ཐགོ་ནས་མ་ཎི་རིལ་བུ་
སུྒབ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆགས་ཡོད། ཁ་སང་ནས་བརིྩས་
པའི་ཉིན་བདནུ་རིང་སུྒབ་གནང་གི་ཡོད། 
སིྤར་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་
ལ་དམིགས་བསལ་གི་མཛད་འཕིན་ཆེན་
པ་ོཡོད་ནའང་ད་ེརིང་འདིར་ཆིབས་སྒྱུ ར་
བསྐངས་གནང་མཛད་ད་ེཐུགས་སྨནོ་མཛད་
པ་བཅས་བིན་རླབས་ཆེན་པ་ོདང་ཧ་ཅང་གི་
བསལྐ་བ་བཟང་པ་ོབྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
ཞསེ་དང་། ཡང་ས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ད་ེ
ཉདི་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐརོ་རིན་
པ་ོཆེས་གསུང་དནོ། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་སྐ་ུབལམྟས་པ་དང་། སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་
འདས་པ། མངནོ་པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་
པ་བཅས་ཀི་དསུ་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཤིག་
ཏུ་འཁལེ་བར་བརྟནེ་ས་ག་ཟླ་བ་དསུ་ཆེན་ད་ེ
ཉདི་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས།།

ཁ་ེན་ཌ་བདོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི
གངས་ལྗངོས་ཆོས་ལྡན་གླིང་བདོ་ཀི་རིག་ 
གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་གནང་
བའི ་ ལོ ་འཁོར་གསོལ་སྟནོ ་གི ་མཛད་སྒ ་ོ 
ཐངེས་བརྒྱད་པའི་ཐགོ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སང་ེམཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདང་ཨ་རི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་སྐལ་རྡརོ་དབུ་དཀར་ཚང་
ལགས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་ 
ཞུ་གནང་འདགུ འད་ུའཛོམས་དའེ་ིཐགོ་ཁ་ེ
ན་ཌའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་བདོ་ཀི་གགོས་
པ ོ་རྣམ་པས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག 
འད་ིལོར་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་བདོ་མི་
དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོས་༸གོང་ས་ 
མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་ཕབེས་པའ་ི
སྐུའི་ག་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་བསྟནུ། ཐངེས་འདའི་ིལོ་འཁརོ་
གསོལ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོད་ེཡང་སྐུའི་ག་སྟནོ་
ད་ུསུང་བརིྩ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཁ་ེན་
ཌ་ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་རྣམས་

དང་གངས་ལྗངོས་ཆོས་ལྡན་གླིང་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་། ཨོན་ཊོ་རིའ་ོ
ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་ཐུན་མོང་གིས་སིད་སྐོང་མཆོག་
ལ་ནསུ་པ་ལྡན་པའི་དབུ་ཁིད་ཀི་བས་རསེ་
དང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆོད་སེམས་བརྟན་
པསོ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞིན་པར་ངསོ་འཛིན་མཚོན་སདླ་ CTAO 
Gyatoen Award ཞསེ་པའ་ིགཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་ཁེ་ན་ཌའི་ཨོན་ཊོ་རིའ་ོས་གནས་
གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཆེ ་རི ་ཌི ་ན ོ་ཝོ ་ 
Canadian MPP Cheri DiNovo ལགས་
དང་། ད་ེསའྔ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་
མི་ཌི་ན་ོ Senator DiNino ལགས། གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་བྷར་ན་ཌི་ཊོ་རོ་ཊི་ཡར་ 
MP Bernard Trottier ལགས་སོགས་
ཕབེས་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཁ་ེན་ཌའ་ིཆབ་སདི་
ཀི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པས་བདོ་དང་བདོ་མིར་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་

ཡང་གནང་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་ཊོ་རོན་ཊོར་བདོ་རིགས་
མང་ཚོགས་ལ་ཁོང་གི་ཐངེས་འདིའི་གཞུང་
འབྲལེ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་དགོས་ད ོན་ 
དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་བྱུས། 
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་

ལྟའི་ཆར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་གནས་བབ་ཡག་པ་ོཡོད་པ། བཀའ་
ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེར་འཛིན་བཞིན་
ཡོད་པར་བརྟནེ་སླབོ་ཡོན་དང་སླབོ་ཕུག་གི་
གངས་འབརོ་ད་ེབཞིན་འདས་པའི་ལོ་བཅྱུ་

དང་བསྡརུ་ན་ལབྡ་ལོག་གི་འཕར་ཡོད་པ།
 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོའ་ིབདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་སྤདོ་
བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་
བས་ཡོད་པར་བརྟ ེན ་བ ོད ་ མིའི ་གཞིས་
ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་

ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདནོ་སྤལེ་བས་
པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོདང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསྟནུ། 
མང་ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་

དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

ཨང་རིས་དགེ་རྒན་ཁག་གཅིག་ལ་ཟབ་སྦོང་

གནང་བཞིན་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་གཞི་
བས་པའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོང་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་
དང་སྦྱངོ་བརྡར་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུ (NCERT) 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་ཟབ་སྦྱངོ་ཁག་གཉསི་གོ་སིྒག་
གནང་འདགུ 
 ད་ེཡང་ཟབ་སྦྱངོ་ཐེངས་དང་པའོི་
ཐགོ་ཨང་རིྩས་དག་ེརྒན་ ༡༦ མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་མཇུག་སིྒལ་གནང་འདགུ  ད་ེརསེ་ཟབ་
སྦྱངོ་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པ་ད་ེཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ 
བར་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་སམ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་དང་། རྡ་ས་བདོ་ཁིམ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་
བཅས་ནས་ཁནོ་དག་ེརྒན་གངས་ ༡༣ མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།  
 ཟབ་སྦྱོང་འདི ་བཞིན་ཁེ ་ན་ཌའི ་ ཕི ་
སིད་ལས་དནོ་དང་ཚོང་དནོ་དང་ཡར་རྒྱས་ཚན་པས་ 
Department of Foreign Affairs, Trade and 
Development (Canada). དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་འདགུ

ཚེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་བཙན་འཁིད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་  ༡༨ 
ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཞགོས་པའ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ 
ཙམ་ལ། རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟགོ་པས་རྟའུ་ཉ་མཚོ་
དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཚེ་དབང་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་གཅིག་བཞད་གངོ་འདབས་ནས་གླ་ོབུར་
བཙན་འཁདི་བས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལའྟ་ིཆར་
ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བས་པའི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ཅི་ཡིན་དང་
གནས་སྟངས་ག་འད་ཡིན་སོགས་ཤེས་རྟགོས་
ཐུབ་མེད།  རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་
བས་པའི་རྒྱྱུ ་རྐེན་ཅི་ཡིན་འགེལ་བརོད་བས་
མེད་ཀང་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོས། འདས་ལོའ་ི
ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་
བ་ོསལྐ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས། རྒྱ་གཞུང་
གི་བཙན་གནནོ་ལ་ང་ོརྒོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་སབྐས། གྲྭ་ཚེ་དབང་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟགོ་པ་ཚོར་མི་འདདོ་
པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏ་ེརྡ་ོཡིས་བརྒྱབ་པར་
བརྟནེ། ད་ེནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་
དགོས་ཟནོ་བདེ་མགོ་བཙྱུགས་ཡོད་པ་ས་གནས་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་ཡོད་
འདགུ གྲྭ་ཚེ་དབང་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ན་ིརྟའུ་མ་
ཟུར་གངོ་ཚོའ་ིཁུ་ཆ་སྡ་ེབ་དང་། ཉ་མཚོ་དགནོ་གི་
འཛིན་གྲྭ་སབྐས་དང་པ་ོནས་ཡིན་འདགུ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་ 
༢༩ བཅས་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁུག་ཁིམ་སྡརེ་ཨ་ཀྱཱ འི་
ཡོངས་འཛིན་བླ་ོབཟང་དནོ་གུབ་ཀིས་མཛད་པའི་
བླ་ོརིགས་ཀི་སྡམོ་ཚིག་བླང་དརོ་གསལ་བའི་མེ་
ལོང་དང་དང་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བཀའ་དབང་
སོགས་སྩལ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ཏྱཱ ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིད་
རྒྱའི་ཐགོ་ཐད་ཀར་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་རྒྱང་སིང་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧2

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ།
༄༅།  །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་
ཚྱུལ་འབརོ་དནོ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་ཁམས་རྟའུ་རངོ་ཁང་
གསར་ཡུལ་ཚོའ་ིཟམ་པ་དང་། ས་གནས་རྒྱ་
ནག་གི་ཡུལ་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཉ་ེའགམ་ད་ུ
བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་
ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
རསེ་ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་
པ་འབརོ་ནས་ཁངོ་བཙན་འཁརེ་བས་འདགུ   

སབྐས་དརེ་ཁོང་འདས་སོན་གི་གནས་ཚྱུལ་
ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད་ཀང་ཕི་ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཁོང་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་ཟནི་པ་དང་། ཁངོ་གི་ནང་
མིར་ཕུང་པ་ོདར་རྩེ་མད་ོནས་ལེན་དགོས་
པའ་ིབཀའ་བཏང་འདགུ
 ད་ེཡང་ས་གནས་མི་མང་ཚོས་
བརདོ་པ་ལརྟ་ན། བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སེག་གནང་
དགསོ་དནོ་ན།ི རྟའུ་ས་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ཚོས་

༸གངོ་ས་མཆོག་ད་ལོ་དགུང་གངས་ ༨༠ 
བཞད་པའི་སྐུའི་ག་སྟནོ་སུང་བརིྩ་བ་སིད་
པར་དགོས་ཏ།ེ ཉནི་ཤས་སྔནོ་ནས་ས་གནས་
དརེ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དག་ཆས་
དམག་དཔུང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོསླབེས་ཏ།ེ མང་
ཚོགས་ལ་འཇིགས་སྐུལ་དཔུང་ངམོ་བས་པ་
མ་ཟད། དནོ་མེད་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོར་
གང་བྱུང་ཉསེ་རྡུང་བཏང་བ་སོགས་བྱུང་
ཡོད་སྟབས། ཁངོ་གིས་གནས་སྟངས་དརེ་
སེམས་ཀིས་མ་བཟདོ་པར་ཞི་བའ་ིཡ་ལན་གི་

ཚྱུལ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ན།ི 
ཕ་འཆི་མེད་རྡ་ོར་ེལགས་ཀི་བུ་ཡིན་འདགུ་པ་
དང་། ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༣༠ ནང་ཡིན་འདགུ 
ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་བསོད་ནམས་
སྒལོ་མ་ཟརེ་ཞིང་། ཁངོ་བཟའ་མི་གཉསི་ལ་
སྟབོས་ལནྡ་དང་། ཐུབ་བསྟན། ཚེ་རིང་མཚོ་
མོ། ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་བུ་ཕུག་བཞི་
ཡོད་འདགུ

ཁམས་འབྲ་ིརའུ་ིགཞས་པ་མགནོ་པ་ོབསྟན་འཛིན་ལགས་ལ་ལོ་གསུམ་དང་ཕདེ་ཀའ་ིཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ་ན། མད་ོཁམས་ནགས་
ཤོད་འབྲ་ིརུའི་ནང་གགས་ཆེ་བའི་གཞས་པ་
མགནོ་པ་ོབསྟན་འཛིན་ལགས་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༣ 
ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༡ པའ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

འཇུ་བཟུང་བས་ཏ་ེཕི་ལོ་  ༢༠༡༥  ལོའ་ིཟླ་
བ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་ལོ་གསུམ་དང་ཟླ་བ་
དུག་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ
 གཞས་པ་མགནོ་པ་ོབསྟན་འཛིན་
ལགས་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རྒྱག་རྡུང་མནར་གཅོད་འོག་
བཀག་ཉར་བས་ཏ།ེ  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་
བ་ ༤ པའ་ིཚེས་ ༡༥ ཉནི་གཞི་ནས་ཁམིས་
ཐག་བཅད་ནས་དའེ་ིརིང་ཆབ་སདི་ཁ་ེདབང་
འཕགོ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་ནས་ཡིག་ཆ་ད་ོབདག་ལ་སྤད་

ཡོད་འདགུ
 འབྲལེ་ཡོད་མི་སྣས་
འགལེ་བརདོ་བས་པ་ལྟར་ན། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞས་པ་
མགནོ་པ་ོབསྟན་འཛིན་ལགས་
འཇུ་བཟུང་བ་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་

མཚན་ན་ིད་ེསྔནོ་ཁངོ་གི་ཆེད་སིྒག་གླུ་གཞས་
སིྤན་ཤོག་ཅིག་གི་ནང་ད།ུ <<གངས་ཅན་
བདོ་ལ་ལོ་གསར་གང་ན་ཡོད>>ཟརེ་བའི་
གཞས་བཏང་བའ་ིནག་ཉསེ་རེད་ཟརེ། སིྤར་
ཁངོ་སིྤན་ཤོག་གཞས་ཚིག་ནང་དནོ་ཤས་ཆེ་

བ་བདོ་མིའ་ིལས་དབང་དང་། བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་དར་སྤལེ། མི་རིགས་སླབོ་གསོའ་ིསྐརོ་
སོགས་ཡིན་པ་རེད།
	 རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་འཛིན་
བཟུང་བས་པའི་ཁམས་འབྲ་ིརུ་རངོ་ཤག་ཆྱུ་
གངོ་རྡལ་སེབ་ཁ་གངོ་ནས་ཡིན་པའི་གཞས་
པ་མགནོ་པ་ོབསྟན་འཛིན་ལགས་ད་ལ་ྟརང་ལོ 
༢༧ ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གི་ཁིམ་ད་ུཕ་མ་རྒན་
རྒནོ་དང་བཟའ་མི་བུ་ཕུག་བཅས་ཡོད་འདགུ 
ད་ེམིན་ད་ལའྟི་ཆར་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲ་ི
རུ་རོང་ད་ུས་གནས་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་
ཕི་ཕགོས་ཁ་བྲལ་ཤོག་ཁག་དང་འབྲལེ་བ་
འདགུ་ཟརེ་ནས་དནོ་མེད་འཇུ་བཟུང་བཙན་
ཁདི་བདེ་བཞིན་ཡོད། འབྲ་ིར་ུརངོ་ཤག་ཆྱུ་
གངོ་རྡལ་ནས་ཡིན་པ་ཀ་ེབ་ོདར་བཟང་དང་
མཁནེ་རབ་སོགས་ཉ་ེཆར་འཇུ་བཟུང་བས་

པའ་ིགནས་ཚྱུལ་འདགུ
  ད་ལའྟ་ིཆར་རེས་གཟའ་ལགྷ་
པ་དང་བདོ་ཚེས་བཅ་ོལ།ྔ ད་ེམིན་ཚེས་
བཟང་བཅས་ལ་དཀར་ཟས་བསྟནེ་པ་གཟབ་
མཆོར་སྤས་པ་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་
ཁག་དཀ་ིབཟ་ོསའི་ཁ་གཏད་གཙོ་བ་ོཞིག་ཏུ་
ཆགས་ཡོད། མགནོ་པ་ོབསྟན་འཛིན་ལགས་
ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ལྟ་
གཞི་ནས་རག་དནོ་ན།ི ནགས་ཤོད་འབྲ་ིར་ུ
ཁུལ་ད་ུབདོ་ཁུལ་ཡོངས་ལ་མེད་པའི་དམ་
དག་བཙན་གནནོ་ཚད་མེད་ཅིག་ཡོད་པ་ 
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིམཇུག་ཙམ་ནས་
བཟུང་སདྐ་འཕནི་ནམ we chat མུ་མཐུད་
བཀག་སྡམོ་བས་པ། ཕི་ཕགོས་ནས་ཁ་
པར་ཡང་ཧ་ཅང་འག་ོདཀའ་བ། མཚམས་
རེ་ཁ་པར་འཕདོ་ནའང་ས་གནས་ཡུལ་མི་

ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད།  
ས་གནས་སེར་མོ་བ་སུ་གཅིག་བདོ་ཀི་མད་ོ
སདྨ་ས་ཁུལ་དང་ཁམས་སདྨ་ཁུལ་སླབོ་གཉརེ་
གཏངོ་གི་མེད་ལ། སྔནོ་ཆད་ས་ཆ་ད་ེདག་ཏུ་
སླབོ་གཉརེ་སོང་བ་ཚང་མ་ཕ་ཡུལ་བཀུགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཟླ་བ་གསུམ་དང་ལོ་ཕདེ་
བཅས་དསུ་ཚོད་མི་འད་བར་ཆབ་སིད་སླབོ་
གསོ་དལི་བསྒཌ་བརྒྱབ་ཡོད་ལ། ཡུལ་མི་
སུ་ཞིག་ལྗངོས་ཕི་ལོགས་སུ་འག་ོསྐདོ་ཐུབ་
ཀི་མེད་པ་རེད། ཁ་པར་སོགས་བརྡ་འཕནི་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་དག་ནས་ས་གནས་སུ་ཧ་ལམ་
འབྲལེ་བ་བདེ་ཐུབ་ཀི་མེད་སྟབས། ས་གནས་
བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ཆབ་སིད་ཉསེ་མིང་སྣ་
ཚོགས་འགོ་ཕགོ་ཐུག་ཕིན་ཡོད་ལ། ད་ལའྟང་
ཕགོ་ཐུག་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་མང་
པ་ོཞིག་ཕི་ལོགས་སུ་ཐནོ་གི་མེད་པ་རེད།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབྲས་ད་ེས་ྔལས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་རྒྱ་གར་
དབུས་འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་

(CBSE) ཀི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ཆེན་མོའི་གུབ་འབྲས་
གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་ནང་བདོ་རིགས་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་གུབ་འབྲས་ན་ིད་ེས་ྔལས་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་འདགུ
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བདོ་སླབོ་
ཁག་གི་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༣༢༡ གི་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༥ ཡན་ལོན་ཡོད། འད་ིལོར་བདོ་རིགས་
སླབོ་མ་གངས་ ༤༤༣ བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་

ལོན་ཡོད་པར་བརྟནེ། ས་ྔལོའ་ིའཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབྲས་ལས་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༨ འཕར་ཆ་བྱུང་ཡོད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་

ཡིག ་རྒྱྱུ གས ་ ཀི ་ གུབ ་
འབྲས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ 
ཡན་ལོན་མཁན་སླབོ་མ་
གངས་ ༡༠ བྱུང་ཡོད། 
འད་ིལོར་རྒྱ་ཆ་ ༩༠ 
ཡན་ལོན་མཁན་སླབོ་མ་
གངས་ ༡༦ བྱུང་བས་
སླབོ་མ་ ༦ མང་ར་ུཕིན་
ཡོད། འད་ིལོའ་ིདགའ་
ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་བ་དགའ་
ལེན་མཁན་ཚན་རིག་

སྡ་ེཚན་གི་ཨང་དང་པའོ་ིཁངོས། སེ་ལ་ཁུའ་ི
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་མྱཱི ་ཆིས་ཀྱཱོ་ཡྱཱ་མྱཱ་
སྱཱ་ཀྱཱི་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣། ཨང་གཉསི་པ་སེ་
ལ་ཁུའི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་བསྟན་འཛིན་
ཀུན་བཟང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༦། ཨང་གསུམ་
པ་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་མ་བསྟན་
འཛིན་སྒལོ་མ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༨། ཐབོ་
ཡོད་པ་དང་། ཚོང་རིག་གི་སྡ་ེཚན་ཁངོས་
ནས་ཨང་དང་པ་ོམོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་

མ་བསྟན་འཛིན་སེང་ག་ེལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༤། 
ཨང་གཉསི་པ་ད་ྷསྟངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་
མ་བསྟན་འཛིན་བད་ེཆེན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡༌༢། 
ཨང་གསུམ་པ་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་
ཀརྨ་ཚེ་བརྟན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༤ ཐབོ་ཡོད།
 སྒྱུ ་རྩལ་གི་སྡ་ེཚན་ཁོངས་ནས་
ཨང་དང་པ་ོསྦརི་སུ་ཇྱཱ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་ 
སླབོ་མ་ཤ་བ་ོཆོས་བསྟན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣༌༢། 
ཨང་གཉསི་པ་སྦརི་སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་མ་རིན་ཆེན་གཡུ་སྒནོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢། 
ཨང་གསུམ་པ་སྦརི་སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་མ་སྒམོ་རྒྱལ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༢། ཐབོ་
ཡོད།
 འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་
རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་(CBSE) ཀི་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་
རྒྱྱུ གས་ཆེན་མོའི་གུབ་འབྲས་ནང་བདོ་སླབོ་
ཁངོས་ནས་ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕདོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ ནས་ ༡༠༠ ལེན་མཁན་སླབོ་གྲྭ་བཞི་
ཡོད་པ་ན།ི སེ་ལ་ཁུ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་དང་། 
སྦརི་སུ་ཇྱཱ་བདོ་ཁིམ། ཌལ་ཧརོ་གཏན་སླབོ། 
གྷ་ོཔལ་སྤུར་བདོ་ཁིམ་བཅས་ཡིན།
 འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀི་འབྲིང་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ཆེན་

མོའ་ི(AISSCE) ནང་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ 
༡༧ ནས་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༡༤༣༡ འཛུལ་
ཞུགས་བས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་སླབོ་ཕུག་
གངས་ ༡༣༠༦ ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕདོ་ཡོད་པ་ 
དང་། བསྐར་རྒྱྱུགས་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིསླབོ་
མ་གངས་ ༡༠༠ ཡོད། ཡིག་རྒྱྱུགས་མ་
འཕདོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་ ༢༥ བཅས་བྱུང་
འདགུ
 འད་ིལོའི་བདོ་སླབོ་ཁག་གི་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ ་གཉིས་ཀི ་རྒྱྱུ གས་འཕོད་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༡།༢༦ 
ཡི ན ་ པ ་
དང། དའེ་ི
ནང་ནས་བུ་
ཡིག་རྒྱྱུ གས་
གཏངོ་མཁན་
གངས་ ༦༩༡ 
ཡོད་ཁོངས་
ན ས ་ རྒྱྱུ ག ས ་
འ ཕོ ད ་ པ འི ་
སླབོ་མ་གངས་ 
༦༠༣ བྱུང་
ཡོད། ༼འཕདོ་
ཚ ད ་ བ རྒྱ ་

ཆ་ ༨༧།༢༦ དང་།༽ བུ་མོ་ཡིག་རྒྱྱུགས་
གཏངོ་མཁན་གངས་ ༧༤༠ ཡོད་ཁངོས་
ནས་རྒྱྱུགས་འཕདོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་ ༧༠༣ 
བྱུང་བ་དང་། ༼འཕདོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥། 
༽བཅས་ཡིན་འདགུ འད་ིལོར་ཡང་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕདོ་ཚད་
ཀི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེབདོ་ སླབོ་ཁག་གི་ནང་བུ་ལས་
བུ་མོས་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོབ་བངླས་ཡོད།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ 3

དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་དང་འབྲལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །འད་ིགར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་བལ་
འབུྲག་གསུམ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་དང་། ཕི་
རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ་ཐུན་མོང་ལ།
 ཆེད་ཞུ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་
ཆེན་ཐུགས་བཞདེ་སིྤ་སྨནི་དགངོས་དནོ་ལརྟ། 
སངས་རྒྱས་ཀི་གནས་ཆེན་ཁག་བརྒྱད་པ་ོསོ་
སོར་ད་ེའབྲལེ་གི་བད་ེགཤེགས་མཆོད་རྟནེ་
རྣམ་བརྒྱད་ཁངོས་ནས་
༡༽ གངོ་ཁརེ་སེར་སྐའ་ིགནས་སམ་
ལུམ ་སྦི ་ ནི ་རུ ་ པད ་སྤུ ངས ་མཆོད ་རྟ ེན ་ 
དང་། ༢༽ གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུ

བང་ཆྱུབ་མཆོད་རྟནེ། ༣༽ ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་
སིར་ཆོས་འཁརོ་མཆོད་རྟནེ། ༤༽ མཉན་
ཡོད་ཛེ་ཏའ་ིཚལ་ད་ུཆོས་འཕུལ་མཆོད་རྟནེ།
	 ༥༽ ཡུལ་གསལ་ལནྡ་ད་ུལ་ྷབབས་མཆོད་
རྟནེ། ༦༽ རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ཏུ་དབནེ་ཟུླམས་
མཆོད་རྟནེ།	༧༽	 ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་ད་ུརྣམ་
རྒྱལ་མཆོད་རྟནེ། ༨༽ ཡུལ་རྩ་མཆོག་གངོ་
ད་ུམྱང་འདས་མཆོད་རྟནེ་བཅས་མཆོད་རྟནེ་
བརྒྱད་གསར་བཞེངས་ཀིས་མཆོད་རྟནེ་ད་ེ
དག་གི་གཤམ་ངསོ་སུ། བདོ་མི་བཙན་བལོ་
ད་ུསླབེས་ནས་ལོ་ ༥༥ འཁརོ་བར་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་ལ་བཀིན་རེས་དན་ཐུགས་རེ་
ལེགས་འབུལ་དང་འབྲལེ། བདོ་ནང་བཟདོ་
པར་དཀའ་བའི་སྡུག་མནར་ཇི་བྱུང་གི་སྙངི་

དནོ། དངེ་སབྐས་རང་ལུས་མེར་བསགེ་
བཏང་བའི་དནོ་རྐེན་དང་འབྲལེ་བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་མྱྱུར་ད་ུགསལ་བ། འཛམ་
གླངི་ཞི་བདརེ་གནས་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པ་རྒྱས་ཤིང་འག་ོཀུན་བད་ེབ། རིས་
མེད་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་ཕན་ཚྱུན་ཐུགས་
མཐུན་ཁམིས་གཙང་། ད་ེའཛིན་གི་སྐསེ་
ཆེན་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕིན་
རྒྱས་པ་བཅས་ཀི་བརོད་ཚིག་འཁོད་པའི་
མཆོད་རྟནེ་རྣམ་བརྒྱད་གསར་བཞེངས་
ཀི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་མཇུག་སྐོང་གི་
འགན་ཁུར་འདི་གའི་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐུར་
གནང་མཛད་ཡོད་ཅིང་། ལས་འཆར་འད་ི
ཡི་འག་ོགནོ་ཐད། ཆ་གསུམ་ད་ུབགསོ་ཏ་ེ

ཆ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ 
དང་། ཆ་གཅིག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས། 
ཆ་གཅིག་སིྤ་མཐུན་བསོད་ནམས་སུྒབ་འཕལེ་
གི་རྒྱྱུར་འགྱུར་ཕིར་ད་ེས་ྔགནས་མཆོག་རྡརོ་
གདན་ཐུབ་དབང་ལ་གཙྱུག་གཏརོ་ནརོ་བུའི་
ཏགོ་ཕུལ་སྐབས་སེར་སྐ་མི་མང་ཁདོ་ནས་
འག་ོགནོ་ཆ་བགོས་རྒྱས་བཅད་ཀིས་ཞལ་
འདབེས་བསྡུ་རུབ་གནང་བ་ཇི་བཞིན་ཐངེས་
འདིའི་ལས་གཞི་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱྱུ ་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་ཟནི་ཅིང་། བ་ེརྡ་ོ༼sand 
stone༽ ལས་གུབ་པའ་ིམཆོད་རྟནེ་མཐ་ོཚད་
ཕ་ིཊི་  ༡༥  ཅན་གཅིག་ལ་འག་ོགནོ་རྒྱ་
གར་གི་སྒརོ་ ༡༥༥༠༠༠༠།༠༠ (འབུམ་བཅ་ོ
ལ་ྔདང་ཁ་ིལ་ྔ) སྐརོ་གནས་བཟ་ོརིྩས་པས་

མཆོད་རྟནེ་ ༨ ལ་ཁནོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༢།༤ 
གནས་འདགུ་ཅིང་། ད་ལམ་གངོ་སྨསོ་ཚན་
པ་གསུམ་ཐུན་མོང་གིས་རྣམ་དཀར་བགི་བ་
འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་བསུྒབ་རྒྱྱུའི་སལྐ་བཟང་གི་གོ་
སབྐས་ཤར་བ་ན་ིདད་དམ་དང་ལས་སྨནོ་གི་
འབྲས་བཟང་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་མོད།  
མི་མང་ནས་འག་ོགནོ་གསུམ་ཟུར་གཅིག་
ཆ་བགོས་ཀི་འབབ་སྐ་སེར་རྒན་གཞོན་ཁད་
མེད་ནས་རང་ཉདི་གཞིས་འཁོད་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ཡུལ་སྒརོ་ ༥།༠༠ རེའ་ིཐགོ་བླསོ་བཅད་
འཕར་འབུལ་མཆིས་རིགས་བསྡ་ུབཞསེ་ཀིས་
འདི་ལས་སུ་འབུལ་གཏངོ་གནང་སྐངོ་ཡོད་
པ་ཞུ།  ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་  ༥ ཚེས་ ༢༢ ལ་ཕུལ།།

འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གནང་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཆེད་ལས་བདེ་ས་སྟངོ་
ཡོད་པར་ཁ་སྐངོ་ཆེད་གསར་འདམེས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་ས་
མིག་སོ་སོའི་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་
ཞུའི་ལས་བདེ་ད་ུཞུགས་ཏ་ེཉུང་མཐར་ལོ་ལ་ྔ
ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
སྡ་ེཚན་དང་པ།ོ
ཀ༽ ཁད་ལས་པའ་ིས་མིགཿ ཤེས་ལས་
ཀི་སལོ་རྒྱྱུ ན་ཚན་པར་བདོ་ཡིག་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་དུང་ལས་ ༡ གི་དགསོ་ངསེ་
ཆ་རྐནེ།
༡༽ ལས་འགན། བདོ་ཡིག་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན། (Education Officer for 
Tibetan)
༢༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་
རུང་ནས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ཉུང་མཐར་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐནོ་པའམ། ད་ེ
དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཡོད་
པའ་ིཐགོ་དག་ེའསོ་སྦྱངོ་བརྡར་ (B.Ed)ཐནོ་
པ།
༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༦།༢༩ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
༤༽ ཉམས་མྱངོ། སླབོ་གྲྭའ་ིནང་ཉུང་མཐར་
སླབོ་འཁདི་ཉམས་མྱངོ་ལོ་ ༣ ཡོད་པ།
༥༽ རྒྱྱུགས་གཞི། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་
འག་ོརྣམས་ལ་ངག་རྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་ཕགོས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན།

སྡ་ེཚན་གཉསི་པ།
ཁ༽ དམིགས་བཀར་ས་མིགཿ ཤེས་ལས་
ཆེད་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་ད་ུས་
སྟངོ་ ༥ ཡོད་པའ་ིདགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ།
༡༽ ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་
པའ་ིལག་འཁརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ།
༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༦།༢༩ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
༣༽ རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་ཡིག་དང། ཨིན་
ཡིག གཞི་རྩའ་ིརིྩས་ཁ་འཇགོ་ཉར་བཅས་
སླབོ་ཚན་གསུམ་གི་ཐོག་འབྲི་རྒྱྱུ གས་དང། 
བདོ་ཨིན་གཉསི་ཐགོ་ངག་རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ །
གངོ་གསལ་སྡ་ེའགན་ས་མིག་ ༥ རྣམས་
གཤམ་གསལ་སྡ ་ེཚན་སོ ་སོར་དམིགས་
བསལ་ཆ་རྐནེ་དགསོ་མཁ་ོགཤམ་གསལ།
༡༽ ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་ ༡ 
དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ནས་ཉུང་
མཐར་ B.Sc/BCA སླབོ་ཐནོ་ལག་འཁརེ་
ཡོད་པ།
༢༽ བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀི་ཤེས་ཚད་རང་རྐ་
འཕརེ་བ།
༣༽ ཀམ་སྤུ་ཀར་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་
པ།
༤༽ དབེ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་དང་། རྩམོ་
སིྒག་དང། རྩམོ་སྒྱུར་གི་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་
རིགས་ལ་དགའ་འདམེས་བ་རྒྱྱུ །
༢༽ སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་
པ་ ༡ དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ནས་ཉུང་

མཐར་ BA སླབོ་ཐནོ་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༢༽ བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀི་ཤེས་ཚད་རང་རྐ་
འཕརེ་བ།
༣༽ ཀམ་སྤུ་ཀར་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་
པ།
༤༽ དབེ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་དང་། རྩམོ་
སིྒག་དང། རྩམོ་སྒྱུར་གི་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་
རིགས་ལ་དགའ་འདམེས་བ་རྒྱྱུ །
༣༽ བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས་ཚན་པ་ ༣ 
དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽ དམའ་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ BA སླབོ་ཐནོ་ནམ། ད་ེདང་
ཚད་མཉམ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༢༽ བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག་རང་སྐ་འཕརེ་
ངསེ་ཐགོ་ཧནི་ད་ིདང་རྒྱ་སདྐ་གང་རུང་ཅྱུང་
ཟད་ཤེས་པ།
༣༽ ད་ེས་ྔཚིག་མརདོ་རྩམོ་སིྒག་དང། ཐ་
སདྙ་གསར་བཟ།ོ སདྐ་ཡིག་གཞན་ནས་བདོ་
སདྐ་ད་ུཕབ་སྒྱུར་གི་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་རིགས་
ལ་དགའ་འདམེས་བ་རྒྱྱུ །
གངོ་གསལ་གནས་རིམ་སོ་སོའ་ིཆེད་ཆ་རྐནེ་
ལྡན་རིགས་ནས་སྡ་ེཚན་གཉིས་གང་རུང་
གི་གནས་རིམ་གཅིག་ལ་མ་གཏགོས་སྙན་
འབུལ་མི་ཆོག་པ་དང། འད་ིག་ལས་ཁུངས་
དང། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས། 
གཞུང་འབྲལེ་ད་རྒྱ་(www.tibet.net) ནས་
བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་
འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་སྟ་ེདནོ་ཚན་
རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་
རསེ།
༡༽ རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ 

༢ རེ་དང།
༢༽ མཐའ་མའ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་
ལག་འཁརེ་ (Marks Card & Degree 
Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༣༽ དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང། གཉསི་པ། འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ། (RC) ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང། དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས།
༥༽ ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
(Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༦༽ བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང། ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་(MC)ཁ་གསར་སྟངེ་རང་
ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའི་
ལས་དམ་དང། ས་རྟགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༧༽ འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་ 
(Character Certificate) ང་ོམ།
༨༽ གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ (No
Objection Letter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོ
བཤུས་ཁག་ལ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནམ། ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་
བསྐ ོ་གཞག་བས་པའི ་ ཟུང ་ དུང ་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
(Attestation) ཞུས་ཏ།ེ ༢༠༡༥ ཟླ ༦ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་ ༥ པ་འགངས་མེད་
རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང། ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས་སུ་འབྲལེ་བ་གནང་བདའེི་ཁ་བང། 
ཁ་དཔར་ཨང། གླགོ་འཕནི། (E-Mail) 
སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་
དུང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་
པ་དགསོ་རྒྱྱུ །
གོང་གསལ་དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་
ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན། དསུ་
ཐོག་འབོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་
འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་
བ་རྒྱྱུ ར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་
ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁེར་གིས་
འབརོ་མཐ་ོའགོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་
ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།
ལས་བེད ་འདེམས་བསྐ ོ་ལྷན ་ཁང་ནས་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ 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

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་ས་རྱཱ ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་བལ་མཐ་ོ
སླབོ་ནང་འགིམ་བཞིན་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་འགོ་ཁིད་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་

ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་
ཚོད་ ༩ ཐགོ་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒརོ་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་གཙོས་ཤེས་རིག་ཟུང་དུང་འཆི་
མེད་ཚེ་དབངས་ལགས་དང། མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་པ་དུང་གཞནོ་འཇམ་དབངས་དབང་

རྒྱལ་ལགས། ད་ེབཞིན་རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་
མཐ་ོསླབོ་ཁག་བཅྱུ་བདནུ་ནས་ཚོགས་བཅར་
བ་སླབོ་ཕུག་བརྒྱ་ཙམ་འད་ུའཛོམས་གནང་
ཐགོ བདོ་བསྟན་སདི་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
རང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་

མཚོན་སླད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་
གནང་བ་དང་སྦྲགས། གསོལ་ཇ་འབྲས་
སིལ་ཕུལ། ད་ེརསེ་མཐ་ོསླབོ་ཁག་སོ་སོའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་རེ་ཡར་བཞེངས་ཏ་ེང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་
མཚམས། ཤེས་རིག་ཟུང་དུང་འཆི་མེད་ཚེ་
དབངས་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦྱངོ་

གི་དགོས་དམིགས་དང་འབྲལེ་བའི་ང་ོསྤདོ་
གནང་། ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་སྟབོས་
རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱངོ་བ་ཡོངས་
ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧4

གལ་ཏ་ེཡང་སདི་ཕབེས་དགསོ་འབྱུང་ན། ད་ེ
གང་ད་ུཇི་ལརྟ་སྐ་ེབ་དང༌། ཐབས་ཚྱུལ་ཇི་ལ་ྟ
བུས་ངསོ་འཛིན་བདེ་པ་བཅས་ནི་སརྔ་སལོ་
འག་ོལུགས་ཁ་ོན་ལས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ཐ་ེ
ཇུས་བདེ་དབང་ཏལི་འབུྲ་ཙམ་མེད། འད་ི
ནི་ཉ་ེཆར་ཏྱཱ ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་ཡང་
སིད་མཇུག་བསིྒལ་བ་སིད་པ་རེད་ཅསེ་དང་
། ཡང་མི་རྣམས་ཀིས་དད་མོས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པའི་ཏྱཱ ་ལའི་བ་ླམའི་ཕག་ནས་སརྔ་སལོ་
ལོ་རྒྱྱུས་ཡུན་རིང་ཡོད་པའི་ཡང་སིད་ཕབེས་
སྟངས་འདི་མཇུག་བསྡུ་རྒྱྱུ འི་བཀའ་ཕབེས་
པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་དངསོ་བདནེ་གི་འཆར་
གཞི་ཡོངས་གགས་ཀིས་ཁ་གསལ་གཏིང་
གསལ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
 ད་ེམིན། ཏྱཱ ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་
བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པསོ་སྔ་ས་ནས་ལོ་རྒྱྱུ ས་
ནང་བྱུང་མྱངོ་མེད་པའི་༼ཆོས་སིད་ཁ་བྲལ་
བ་༽འམ་༼གྲྭ་བཙྱུན་དང་མི་སྐ་ཁ་དགེས་
པའི་༽ལམ་ལུགས་ཀི་བསྒྱུར་བཅོས་ལེགས་
བསུྒབས་བྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་
གི་བཀའ་བླནོ་ཁི་པ་གསར་པ་འསོ་བསྡུ་བ་
རྒྱྱུའ་ིས་ྔརོལ་ད།ུ ཏྱཱ ་ལའ་ིབ་ླམས་བཙན་བལོ་
བདོ་གཞུང་གི་དབུ་ཁིད་ཀི་ལས་གནས་ནས་
དགངོ་ཞུ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡང་། སརྔ་བཞིན་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་འགན་འཁུར་བཞེས་

ཏ ེ་མུ ་མཐུད་ཆོས་འཆད་སྤལེ ་མཛད་རྒྱྱུ ་
ཞལ་བཞསེ་བསྐངས་ཡོད། ཏྱཱ ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
གནང་སྟངས་འདསི་གསར་ད་ུའསོ་ཐནོ་བྱུང་
བའི་ཆབ་སིད་ཀི་འག་ོཁདི་ཀིས་བདོ་ལ་མིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་
བརྒྱྱུ ད་རིམ་ནང་རང་གི་ཤེས་འཇོན་སྔར་
ལགྷ་འདནོ་པའ་ིབར་སྟངོ་ཞིག་བྱུང་བ་དསེ།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལས་གཡོལ་སྟ་ེབདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཤུགས་རྐནེ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ད་ེ
བས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ར་ུབཟསོ་ཡོད། ཏྱཱ ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཆོག་ནས། ” ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་
ངསོ་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་
བཤོལ་བ་དསེ། ངསོ་རང་བགསེ་ཡོལ་ཕིན་
པ་ཙམ་མ་ཟད་མི་ལོ་ ༤༠༠ ལགྷ་དསུ་ཡུན་
རིང་ཆོས་སིད་ཟུང་སྦྲལེ་གི་ལམ་སལོ་འདི་
མཇུག་བསིྒལ་བ་རེད། ད་ེཡང་ངསོ་རང་
དགའ་ཞིང་། དདོ་མོས་དང་དགའ་སྤབོས་
ཆེན་པའོ་ིངང་དསུ་རབས་བཞི་ལགྷ་ཙམ་ཕིན་
པའི་དསུ་ཡུན་རིང་པའོི་ཏྱཱ ་ལའི་བ་ླམས་ཆོས་
སིད་གཉསི་ཀི་འགན་འཁུར་བའི་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབྲང་གི་ལམ་ལུགས་འདི་མཇུག་བསིྒལ་
བ་མཚོན་པ་རེད།” ཅསེ་བཀའ་སྩལ་
ཡོད། འད་ིལ་ྟབུའ་ིའཇིག་རྟནེ་པའ་ིཆབ་སདི་
ཀི་དབང་ཆར་གཞེན་ཆགས་མི་མཛད་པའི་
ཡ་རབས་གཞུང་བཟང་དང་། ལམ་ལུགས་
བསྒྱུར་བཅོས་གནང་བའི་གསར་གཏདོ་ཀི་
སྙངི་སྟབོས་འད་ིལ་སྙངི་དབུས་ནས་ཡིད་སྨནོ་

ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་
ན། དསུ་ད་ལ་ྟབར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གི་ཏང་མི་ཚོ་སྔར་བཞིན་ཆོས་དད་གང་
ཡང་མེད་པར། ཀདླ་པ་མཁགེས་སུང་
འགྱུར་བ་མེད་པར། མིག་གི་མདནུ་ཁ་ེཕན་ 
དང་། ཟ་མཁ།ོ རྒྱྱུ ་དངསོ། དབང་ཆ་
བཅས་མ་གཏགོས་བསམ་རྒྱྱུ ་མེད། རྒྱ་
དམར་གཞུང་གིས་ག་རེ་བཤད་ཀང་རྒྱ་
ནག་དབུས་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་གཟིགས་
སྐངོ་གནང་ཚྱུལ་བཤད་ད།ེ འད་ིལོར་ལྷ་ོ
ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལྡན་འགོ་ལམ་ཆེན་པའོི ་
ལས་འཆར་བཟསོ་ཏ།ེ “ལམ་གཅིག་དང་
ཁུལ་གཅིག་ཁ་གཏད་སྣ་ེལེན་བ་དགསོ་ཚྱུལ་ 
དང་། ཡང་བངྷ་ལ་ད་ེཞི། རྒྱ་གར། འབར་
མ་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་་ཀི་དཔལ་འབོར་
བར་ཁམས་ཞསེ་པ་དང་།“ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་རི་
རྒྱྱུ ད་སྐརོ་བའི་དཔལ་འབརོ་མཉམ་འབྲལེ་
ས་ཁུལ་ཞེས་པའི་ལས་གཞི་ཡོད་ཚྱུལ་སྒབོ་
ཉམས་སྟནོ་པ། ད་ེམིན་ཟ་ིཁནོ་དང་བདོ་ཀི་
ལགྕས་ལམ།”ཡུན་ནན་དང་བདོ་ཀི་ལགྕས་
ལམ། “ཤིན་ཅང་དང་བདོ་ཀི་ལགྕས་ལམ་
དང་།”གཞིས་ཀ་རྩ་ེནས་སིྐད་རོང་བར་མེ་
འཁོར་ལྕགས་ལམ་ཟརེ་བ་སོགས་ཀི་ལས་
འཆར་ཡོད་ཚྱུལ་ཁ་པ་ོཆེ་བཤད། བདོ་རང་
སྐོང་ལྗངོས་དམར་ཤོག་གི་དུང་ཆེ་གཞོན་
པ་དང་སིད་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན་བླ་ོབཟང་

རྒྱལ་མཚན་གི་མངོན་གསལ་དདོ་པསོ། 
“རིགས་འད་མིན་གི་དཔལ་འབརོ་སྡ་ེཚན་
ཁག་གིས་བདོ་ཀི་རྨང་གཞིའི་ལས་གཞིའི་
འཛུགས་སུྐན་ནང་ཞུགས་རྒྱྱུ ར་དགའ་
བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཁ་ེལས་པ་རྣམས་བདོ་
ནས་ཏན་ཏན་རྒྱྱུ ་ནརོ་ཕྱུག་པ་ོཆགས་ཐུབ་
པར་ང་ཚོོས་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད་ཅེས་
ང་ོཚ་ཁལེ་མེད་ཀིས་བརདོ་འདགུ གངོ་
གི་བརོད་ཚྱུལ་འདི་རིགས་དང་ཕྱུག་པ་ོ
ཆགས་པར་བཀིས་བད་ེལེགས་ཡོད་ཟརེ་
བའི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་
ད་ེཚོའི ་གཏམ་བརོད་དང་བ་སྤོད་འདི་
དག་ན།ི བདོ་ཀི་ཆོས་ལུགས་དང་། རིག་ 
གཞུང་། སྣདོ་བཅྱུད། ཁརོ་ཡུག བདོ་མིའ་ི
སེམས་ཁམས་དང་འཚོ་བར་གཏརོ་བཤིག་
གཏངོ་མཁན་གི་བདེ་གཏ་ེཆགས་ཡོད།
 སངས་རྒྱས་མི ་ ཡུལ ་ལ ་སྐེ་
བ་བླངས་པར་གུང་ཁན་ཏང་གིས་ཇུས་
ཏགོ་བདེ་པ་དང་། མི་དག་རྣམས་ཕྱུག་
པ་ོཆགས་རྒྱྱུ ར་ཡང་གུང་ཁན་ཏང་གིས་
ཇུས་ཏགོ་བདེ་ཀི་ཡོད་ན། བཀའ་ད་ིཞུ་
རྒྱྱུར། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མའ་ོཙེ་ཏུང་
གིས་དགུང་ལོ་གཞོན་པའི་ཏྱཱ ་ལའི་བླ་མའི་
སནྙ་ཅགོ་འགམ། “ཆོས་ལུགས་ན་ིདགུ་
ཡིན་པ་དང་། ད་ེལ་སྐནོ་གཉསི་ཡོད། 
གཅིག་ནི་མི་རིགས་ཉམས་ཞན་ད་ུགཏངོ་
བ་དང་། གཞན་གཅིག་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཡར་

རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ར་འགོག་རྐེན་བཟ་ོཡི་རེད་
”བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆར། གུང་ཁན་ཏང་
གིས་ད་ཆ་ཇུས་ཏགོ་ཇི་ལརྟ་བདེ་དམ། དངེ་
གི་དསུ་ལ་མིག་ལྟ་བདེ་སྐབས་ཞི་ཅིན་ཕིང་
གིས་འགོ་བེད་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གིས་མངནོ་གསལ་དདོ་པསོ་གུང་ཁན་ཏང་
གིས་མ་གཏགོས་སུྤལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངོས་
འཛིན་གཏན་འཁལེ་བ་ཐུབ་མིན་བཤད་པ་ད་ེ
ན།ི དགུ་རྩྩྭར་ངསོ་འཛིན་དང་ཡང་བསྐར་
དགུ་རྩྩྭ་ཐནོ་སྐདེ་བདེ་ཆོག་པའ་ིབཀའ་འཁལོ་
སྤད་པ་དང་གཉསི་སུ་མེད། དསེ་ན། མའ་ོཙེ་
ཏུང་གི་ཤོད་ཚྱུལ་གཅིག་འདིར་ལུང་དངས་
ཏ་ེམཇུག་བསྡམོས་ཤིག་རྒྱབ་རྒྱྱུར། ད་ལའྟ་ི
རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ནི་མི་རིགས་ཉམས་
ཞན་ད་ུགཏངོ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རྒྱྱུར་འགོག་རྐནེ་བཟ་ོམཁན་གི་ཉསེ་
གསོག་ར་ུཚོགས་ཤིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་
དམངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྐོབ་པའི་དགོས་
ངསེ་ཀི་ཐབས་ལམ་ད་ེན།ི དངསོ་བདནེ་གི་
ལ་ྷམེད་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ཉསེ་གསོག་ར་ུ
ཚོགས་དརེ་ངོ་རྒོལ་མ་བས་པ་ག་ལ་སིད། 
ཡང་དངསོ་བདནེ་གི་ལ་ྷཡོད་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན་
ཕིར་ད་ེབས་ཉསེ་གསོག་རུ་ཚོགས་དརེ་ང་ོ
རྒལོ་མི་བདེ་པ་ཡོང་སདི་དམ།
གནས་ཚྱུལ་འབྱུང་ཁངོས།
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སྱཱང་ཕུས། ཏྱཱ ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུསྐ་ེཡང་སདི་སྐརོ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཇུས་ཏགོ་ག་རེ་འཁདི་ཀི་འདགུ་གམ།
བུ་རོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྒྱུར། 

 		༼བདུན་ཕྲག་སོན་མའི་འཕྲོས།༽

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིརྐང་འཁརོ་འགན་སྡརུ་སབྐས་བདོ་དནོ་
དལི་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིགངོ་ཁརེ་པ་ིཏ་ོ
རི་ཡའི་ནང་ལོ་ལརྟ་རྐང་འཁརོ་འགན་སྡུར་
བདེ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་རྐང་འཁོར་འགན་སྡུར་བ་མི་
གངས་ ༡༦ གིས་ཕུ་ཐུང་སྟངེ་སྦྱར་བའ་ིབདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་ཐགོ་བདོ་རང་དབང་། ཞསེ་
བྲིས་ནས་འགན་སྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་འགན་སྡརུ་
ནང་བཞུགས་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀ་ལ་སི་ཝེ་
སེལ་ལགས་ Klasie Wessels ཀིས་གསུང་

དནོ། ངས་རྐང་འཁརོ་འགན་སྡརུ་ད་བར་
ཐངེས་ ༡༡ བས་པ་ཚང་མའ་ིནང་བཞུགས་
མྱངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་འངོས་པར་ཡང་མུ་

མཐུད་ནས་འགན་སྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་
བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོས་འད་ིལོའ་ིའགན་སྡརུ་
ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཕུ་ཐུང་གནོ་རྒྱྱུའི་
ཐག་གཅོད་བས་པ་ད་ེགགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའ་ིཤོག་ཁག་ནང་ད་ུ
འགན་སྡརུ་བ་མི་གངས་ ༡༦ ཡོད་པ་ཚང་
མས་ཕུ་ཐུང་འདི་གོན་རྒྱྱུ ར་སེམས་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོའདགུ ང་ཚོ་ལམ་བར་ད་ུརྐང་

འཁོར་གཏངོ་སྐབས་མི་མང་པསོ་ང་ཚོས་
གནོ་པའི་ཕུ་ཐུང་ལ་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་
བས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་སྐད་ཆ་འད་ིསྐབས་
ང་ཚོས་བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་འགལེ་བརདོ་
བས་ཐུབ་པ་སོགས་དལི་བསྒགས་ཡག་པ་ོ
བྱུང་སོང་།  ཞསེ་ཁངོ་གིས་གསུང་འདགུ 
སིྤར་རྐང་འཁོར་འགན་སྡུར་ད་ེལྷ་ོཨ་ཕི་རི་
ཀའ་ིལ་མཐ་ོཤོས་ Sani Pass ཞསེ་པ་
ནས་ཨིན་ཌི་ན་རྒྱ་མཚོའ་ི Indina Ocean 
འགམ་བར་ད་ུཡིན་སྟབས།  འགན་སྡརུ་
དའེ་ིམིང་བང་ད་ུ “Sani2C” ཞསེ་ཡིན་
འདགུ  ཕི་ཚེས་ ༡༦ ཉནི་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ི
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་
བཟང་ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་མི་
སྣ་ ༡༦ ཁངོ་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་
ནས་འཚམས་འད་ིགནང་བ་མ་ཟད། སབྐས་
དརེ་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའི་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་གེ་ཝུ་ཌི་ 
Ms.Elizabeth Gaywood ལགས་ཀང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་མི་གངས་ ༢༠ དང་
ལྷན་ཕབེས་ནས་རྐང་འཁོར་འགན་སྡུར་བ་
མི་གངས་ ༡༦ རྣམས་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་
འདགུ 

tribute  
རྟནེ་འབུལ།

རསེ་སུ་ཡི་རང་ངམ། ཆེ་བསྟདོ་དང་ལེགས་གསོལ། བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་
བདེ་ད་ུཕུལ་བའ་ིདངསོ་པའོམ་བརདོ་ཚིག

ultra sound 
༡། ཐསོ་ཚད་བརྒལ་སྒ།
༢། བརྒལ་སྒའ་ིགླགོ་པར།

མིའ་ིརྣ་བའ་ིཐསོ་ཚད་ལས་བརྒལ་པའ་ིའབྱུང་ཐངེས་ཅན་གི་སྒ། རོབ་རིྩས་བས་
ན་ཧྱཱར་ཉསི་ཁ་ིཙམ། 
མིའི་ཐསོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྒ་རླབས་ལུས་ཀི་ནང་བཏང་བ་ཕིར་ལྡགོ་བྱུང་བ་
ལས་བཏབ་པའ་ིགཟུགས་བརྙན་ལེན་ཐབས་ཤིག

umpire  
བར་དཔང༌།

རྩདེ་མོ་སོགས་གནད་དནོ་གང་ཞིག་གི་ཐད་བདནེ་རུན་ཐབོ་ཤོར་གི་ཐག་གཅདོ་
བདེ་པར་དབང་ཆ་ལནྡ་པའ་ིསྐ་ེབ་ོཞིག

unearned income  
ལྷུན་གུབ་ཡོང་འབབ།

ལས་ཀ་བས་ནས་ཐབོ་པའ་ིག་ླའབབ་མ་ཡིན་པར་རང་ཉདི་སྒརེ་གི་ཁར་དབང་དང་
མ་རྩ་འདནོ་འཇགོ་བས་ནས་ཐབོ་པའ་ིདངུལ་འབརོ།

venereal disease  
རེག་དགུ

ཕ་ོམོའ་ིམཚན་མ་ཕན་ཚྱུན་རེག་པར་གྱུར་ནས་འག་ོབའ་ིནད།

veterinary science  
ཕྱུགས་ནད་གསོ་རིག

དདུ་འགའོི་འཕདོ་བསྟནེ་དང་ད་ེལ་གནདོ་པའི་ནད་དང་རྨས་སྐནོ་སྐརོ་གི་གསོ་
རིག་གི་ཡན་ལག་ཅིག

veto power 
ཝི་ཊོ་དབང་ཆ། 
དགག་བའ་ིདབང་ཆ།

གཞུང་གཅིག་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའི་ལནྷ་ཁང་ཞིག་ལ་མངའ་བའི་ལནྷ་ཁང་གཞན་
གིས་ལག་བསྟར་བདེ་པར་འདདོ་པའ་ིབདེ་སྒ་ོས་ྔའཕསོ་སམ། གཏན་ད་ུབཀག་
འགགོ་བདེ་པའ་ིདབང་ཆ།

vital statistics  
ཚེ་སགོ་རིྩས་གངས། 
མི་རབས་གངས་རིྩས།

རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་གནས་བ་ེབྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་ད་ུམིའ་ིསྐ་ེའཆི་དང༌། གཉནེ་སིྒག་
གི་གངས་འབརོ་གསལ་སྟནོ་བདེ་པའ་ིགཞུང་འབྲལེ་གནས་ཚྱུལ།

voting machine 
འསོ་འཕནེ་འཕུལ་ཆས། 
འསོ་བསྡའུ་ིའཕུལ་ཆས།

འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་རང་འགུལ་གིས་འསོ་ཤོག་རྣམས་ཐ་ོའགདོ་བདེ་པ་དང་གངས་
བཤེར་བདེ་ཐུབ་པའ་ིའཕུལ་ཆས་ཤིག

 warrant 
༡ ཁམིས་སའ་ིབཀའ་ཤོག
༢།  རྒྱྱུ ་མཚན་འཐད་ལནྡ།

ཉནེ་རྟགོ་པ་ཞིག་ལ་ཉསེ་ཅན་འཛིན་བཟུང་ལྟ་བུ་བ་རྒྱྱུ འི་དབང་ཚད་སྤདོ་པར་
ཁམིས་དཔནོ་གིས་མཚན་རྟགས་བཀདོ་པའ་ིཡིག་ཆ།
ལས་དནོ་གང་ཞིག་བདེ་པར་ངསོ་ལེན་ཐུབ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན། 

watchdog  
བ་ར་བ།

ཀམ་པ་ཎི་དག་གིས་ཁིམས་འགལ་གི་བ་བ་དང་མི་མང་གི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ལ་
སྣང་མེད་རྡགོ་རོལ་བདེ་མིན་ཞིབ་བཤེར་བདེ་མཁན་གི་སྐ་ེབའོམ་སྐ་ེབའོ་ིསྡ།ེ

wear and tear  
སྐལུ་ཟད།

རྒྱྱུ ན་གཏན་ད་ུབཀོལ་སྤདོ་བས་པའི་དབང་གིས་འཛིན་ཆས་དང་ཁར་དངསོ་
སོགས་རྙངི་ཟད་ད་ུའག་ོསྟངས།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ 5

༄༅། །འད་ིགར་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་དནོ་ལརྟ་ན། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ པའ་ིས་བགསོ་
ཕགོས་ཕབེས་ཀི་ལས་རིམ་འགོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༥ བར་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་ཁུལ་གླ་ོཚེ་རོགས་ 
དང་། བཀསི་གླངི་། བཀསི་དཔལ་འཁིལ། 
གླ་ོསིྒག་ཁངོས་དཔལ་འབརོ་གླངི་། བམས་
པ་གླངི་། བཀསི་སངྒ་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༣ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལ་
ནས་ཐནོ་ཏ་ེལྡ་ིལི་བརྒྱྱུད་ཕི་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་
བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་སུ་
འབརོ། ད་ེཉནི་ཕི་ད་ོསྤགོ་རར་ཐནོ་ནས་
ཕི་ཆེས་ ༡༦ ཞགོས་པ་སྤགོ་རར་འབརོ་
བ་དང་སྤགོ་ར་ཁུལ་གི་ས་འགོ་གསུམ་དང་
གླ་ོསིྒག་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀིས་སྣ་ེལེན་དང་
སྦྲགས། སྤགོ་ར་ཁུལ་དང་གླ་ོཚེ་རོགས་
བཅས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོའི་ལྷན་
བམས་པ་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆེད་བསྐདོ་
གནང་། ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཞགོས་པར་
མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་འཛོམས་སོམ་ཕགོས་སུ་
གླ་ོཚེ་རོགས་ས་འགོ་དང་འབྲལེ་མཐུད་པའི་
མཉམ་ཐནོ་གིས་ཀུ་ཤུ་དང་། ཁམ་བུའ་ིཞིང་

སར་གཟགིས་སྐརོ་གནང་། ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༢ པའ་ིཐགོ་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་སར་
གསུང་བཤད་དང་། མང་ཚོགས་ཀི་དྭགོས་
འདི་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
གནང་།

 ད་ེནས་གཞིས་ཆགས་ཀི་མ་ཎི་
ལ་ྷཁང་ད་ུམཆོད་མཇལ་དང་། ས་གནས་
ཀི་སླབོ་གྲྭ འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་། རང་
ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་གཟིགས་
སྐརོ་ཕབེས། ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཞགོས་
པ་གླ་ོཚེ་རོགས་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་སྤགོ་
ར་ཕགོས་སུ་ཐནོ་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༩ 
ཉིན་བཀིས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་ལས་དནོ་སྤལེ།  
 ཕི་ཚེས་ ༢༠ ཉནི་དཔལ་
འབོར་གླིང ་གཞིསཆགས་ཀི ་ས་འཐུས་
ལས་ཁང་། ས་གནས་རང་ཚོགས་ལས་

ཁང་། གཞིས་ཆགས་ཀི་ཉནི་སླབོ། འཕདོ་
བསྟནེ་སནྨ་ཁང་། སནྨ་རིྩས་ཡན་ལག ཐུག་
བཟ་ོསྡ་ེཚན། གླ་ོསིྒག་ཚོང་ཁང་བཅས་སུ་
རིམ་བཞིན་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད་པ་ 
དང་། གཞིས་ཆགས་ཚོགས་ཁང་ནང་མི་

མང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གོང་བཞིན་གསུང་
བཤད་དང་དྭགོས་འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་
འཐུས་གཙང་གནང་། ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་
བམས་པ་གླངི་གཞིས་ལས་ཁང་ད་ུས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་ཀི་
སྣ ་ེམོ ་བ་རྣམས་ནས་ཕ ེབས་བསུ་སྣ་ེལེན་
དང་སྦྲགས། བམས་པ་གླངི་གཞིས་ཆགས་
སུ་བང་ཆྱུབ་མཆོད་རྟནེ་དབུ་འབེད་དང་
རབ་གནས་ཀི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་ 
གནང་། ད་ེརསེ་སྐབས་ར་ེསྟག་ལུང་མ་
སུྤལ་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་ནས་མཆོད་རྟནེ་
རིན་པ ོ་ ཆེར་རབ་གནས་གནང་བ་དང་

འབྲལེ། མཆོད་རྟནེ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་
སྒ ོ་དངོས ་གཞི ་དབུ ་འཛུགས་གནང་བ ་ 
དང་། སབྐས་དརེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དམིགས་
བསལ་གསུང་བཤད་གནང་། ཉནི་རྒྱབ་
ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་དབུས་
ལས་ཀི ་སྣ ེ་ མོ ་བའི ་ལྷན ་ཆྱུ ་ ཚོད ་གཉིས ་
ཙམ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུགནང་སྟ་ེ
གཞིས་ཆགས་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་
སྟངས་རྒྱྱུ ས་ལོན་སོགས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། གཞིས་ཆགས་ཚོགས་ཁང་ནང་མི་
མང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གོང་བཞིན་གསུང་
བཤད ་དང ་དྭ ོགས ་འདི ་ ཁག ་ལ ་ལན ་
འདབེས་འཐུས་གཙང་གནང་། ད་ེརསེ་
གླ་ོསིྒག་རྒས་གསོ་ཁང་དང་། ས་གནས་
སླབོ་གྲྭ སླབོ་མ་ཚོའ་ིཉལ་ཁང་། ས་འཐུས་
ལས་ཁུངས། ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ལས་ཁང་། གཞིས་ཆགས་ཀི་སནྨ་ 
ཁང་། ད་ེབཞིན་སྡ་ེཚན་ཁག་བཅས་སུ་
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས། ཕི་ཚེས་ ༢༢ ཉནི་
བཀསི་དཔལ་འཁིལ་གཞིས་ལས་མདནུ་ཐང་
ད་ུས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉསི་དང་། 
གཞིས་དགནོ་སྐ་ུཚབ། རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་
བ་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལེན་ཞུས་པ་ 
དང་། གཞིས་དགནོ་ད་ུམཆོད་མཇལ་དང་། 
ད་ེརསེ་གཞིས་ལས་ཁང་། ས་འཐུས་ཚོགས་ 

ཁང་། རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ལས་ 
ཁང་། ས་གནས་མཉམ་འབྲལེ་ལས་ཁང་། 
རྒས་གསོ་ཁང་། ས་གནས་ཉནི་སླབོ། སླབོ་
མའ་ིཉལ་ཁང་། ས་གནས་སྔནོ་སླབོ། འཕདོ་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་གཟིགས་སྐརོ ་
ཕབེས། ད་ེནས་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ནང་
ས་འཐུས་རྣམ་པར་ས་འཐུས་ཀི་ལས་འགན་
དང་འགན་དབང་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་མ་
ཟད། གཞིས་ཆགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་ས་
གནས་མི་མང་ལནྷ་ད་ུབཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདུ་དང་ས་གནས་ཀི ་དཀའ་ངལ་རྒྱྱུ ས་
ལོན་གནང་། ཉནི་རྒྱབ་ནས་གཞིས་ཆགས་
ཚོགས་ཁང་ནང་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་
གོང་བཞིན་གསུང་བཤད་དང་དྭགོས་འད་ི
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་སྟ་ེཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༥ ཐགོ་སྤགོ་རར་ཕབེས། ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཕི་
ད་ོསྤགོ་ར་ནས་སིྤ་སྤདོ་རླངས་འཁརོ་བརྒྱྱུད་
བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཀ་ཀར་
སྦ་ིཏ་ཕགོས་སུ་ཐནོ་ཏ་ེཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ཤི་
ལི་གུ་རིར་བཞུགས། ཕི་ཚེས་ ༢༥ ནས་
ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡ བར་སྒརེ་ལས་ཆེད་
དགངོས་ཞུ་དང་འབྲལེ། ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ 
༢ ཉནི་ཤི་ལི་གུ་རི་ནས་རི་ལི་བརྒྱྱུད་ལྡ་ིལིར་
ཐནོ། ཕི་ཚེས་ ༣ ཉནི་ལྡ་ིལིར་འབརོ། 
ཚེས་ ༤ ཕི་ད་ོལྡ་ིལི་ནས་ཐནོ་ཏ་ེཚེས་ ༥ 
ཞགོས་པ་ད་ྷརམ་ས་ལར་ཕིར་ཕབེས་གནང་
ཡོད།།

སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་བལ་ཡུལ་ནང་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཨྱཱ་ཅརྱཱ ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་
བང་ ཕགོས་ཧ་ིམྱཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསུན་
དར་ན་གར་དང་མཚོ་པདྨ། མན་ཌི། ད་ེ
བཞིན་པན་ཌོ་བཅས་སུ་ས་གནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་
ཐུག་འཕད་གནང་ནས་མཚོ་པདྨ་དང་མན་
ཌིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཆེན་ ཐངེས་ ༢ ཐགོ་དབུ་བཞུགས་གནང་
བ་མ་ཟད། ས་ཁུལ་ད་ེདག་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་འགོ་དཔནོ་སོགས་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་ས་གནས་བདོ་
མིའི་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་སོགས་
ཞུ་གཏུགས་གནང་སབྐས་འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་
ཀིས་བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་ཐོག་གང་ཐུབ་

གཟིགས་རྟགོས་གནང་རྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་ཡང་
གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༦ ཉནི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་ ༢ མཚོ་པདྨར་འཚོགས་སབྐས་
ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷན་སི་ལལ་ཐྱཱ་ཀུར་ 
Mr. Bhansi Lal Thakur ལགས་ཀིས་
ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐངོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཕི་
ཚེས་ ༡༨ ཉནི་མན་ཌིར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ས་གནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུསུ་
ཤི་ལ་སོངྐ་ལ་ Mrs. Sushila Sonkhla 
ལགས་ཕབེས་ནས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐོང་
གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་སུན་མཚོ་མན་
གསུམ་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་མཚོ་

པདྨ་དང་མན་ཌི་ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་གཅིག་
ལྕགོས་ཡིན་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་
ལགས་ཀང་ཕབེས་ཡོད་འདགུ
 ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་མཚོ་པདྨ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་གངས་ 
༣༩ དང་། མན་ཌིའ་ིཚོགས་མི་གངས་ ༡༡ 
ལནྷ་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ 
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་རྣམས་ཀིས་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ 
གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། ས་གནས་བདོ་མི་
རྣམས་དང་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་
གསལ་སྟནོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བདོ་
མིའི་གསུམ་བཅྱུའི་དསུ་དན་དང་བུད་མེད་
སྒརེ་ལངས་ཉནི་མོ། ད་ེབཞིན་འད་ིལོའ་ིཕི་

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་
ལུགས་ལརྟ་དགུངས་གངས་ ༨༠ ཕབེས་
པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་གི་མཛད་སྒ་ོ

དམིགས་བསལ་ཐགོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུའི་ལས་
རིམ་སོགས་ནང་བདོ་མི་རྣམས་དང་གཅིག་
མཚྱུངས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱྱུ འི་གོས་ཆོད་

བཞག་པ་དང་། ལགྷ་པར་མཚོ་པདྨའ་ིལནྷ་
ཚོགས་སབྐས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ཀིས་
མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་ཐོག་ནས་

མཚོ་པདྨ་གནས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཁོར་
ཡུག་གཙང་མ་ཉར་རྒྱྱུའི་ཐགོ་གསོ་ཆོད་ཀང་
བཞག་འདགུ

བལ་ཡུལ་ནང་ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པར་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ༌།
༄༅། །བལ་ཡུལ་དང་བདོ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་ས་ཁུལ་སོགས་ཀི་ནང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གླ་ོ
བུར་ད་ུབསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ས་ཡོམ་
ཤུགས་ཚད་ ༧།༩ ཅན་ཞིག་བརྒྱབས་རསེ་
སླར་ཡང་དེ་ལས་ཤུགས་ཚད་ཏོག་ཙམ་
ཆྱུང་བའི་ས་འགུལ་རིམ་པ་མང་པ་ོཞིག་
བསྟདུ་མར་བརྒྱབས་ཏ།ེ མི་གངས་སྟངོ་

ཕག་མང་པ་ོརྐེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་མ་ཟད། 
སྡདོ་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་ལ་གནདོ་སྐནོ་
ཚབས་ཆེན་ཕགོ་པར་བརྟནེ། བལ་ཡུལ་
བདོ་མིའི་ས་ཡོམ་ཛ་དག་ངལ་སེལ་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་གསོ་
ཆོད་དགོངས་དནོ་ད་ལ་ྟཛ་དག་གི་གནས་སུ་
གར་ནས་ཧ་ཅང་གཉན་འཕང་ཆེ་བའི་དསུ་
སྐབས་འདིར་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་ཁུལ་ད་ུ

གནས་སྡདོ་བདོ་མི་སེར་སྐ་མི་མང་དུག་བརྒྱ་
ལྷག་ཙམ་མ་བསྐུལ་དང་ད་ུབླངས་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ རེ་གཟའ་
སྤནེ་པའ་ིཉནི་ཞགོས་པ་ཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་
མཆོད་འཇརོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་
ཁང་ད་ུའད་ུའཛོམས་ཀིས་ས་ཡོམ་འགོ་རྐནེ་ 
འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་ཞུས་པ་
དང་རེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་

ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་རྨས་སྐོན་
ཕགོ་པ་རྣམས་མགགོས་མྱྱུར་དག་སྐདེ་ཡོང་ 
ཆེད་བསྔ་ོསྨནོ་དང་གསོལ་འདབེས་སྨནི་རྒྱས་
ཤིག་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དནོ་གཅདོ་
རྟ་མགིན་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ ་ལམ་དང་འབྲལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང༌ཡོད་པ་མ་ཟད། བལ་ཡུལ་བདོ་མིའ་ི
ས་ཡོམ་ཛ་དག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིང་མཆོག་

འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་གསོལ་ཇ་
ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་དང་དགེ་བཙྱུན་
སགྔས་གསུམ་ལ་སྐ་ུའགདེ་བལ་སྒརོ་ ༡༠༠ 
རེར་ཕུལ་ཡོད། འདས་པའོ་ིཞགས་ཞ་ེདགུའ་ི
ཉིན་ཡང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧6

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁད་མཁས་ཚོང་པའ་ིགཟངེས་རྟགས་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་ཕི་དལི་ལགྷ་
པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་
པའི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
བདོ་མིའི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་
ལས་གཞི་ (Tibetan Entrepreneurship 
Development) ཚན་པས། སདི་སྐངོ་ཁད་
མཁས་ཚོང་པའ་ིགཟངེས་རྟགས་ ༢༠༡༥ 
དང་། ཁད་མཁས་ཚོང་པ་གསར་པའ་ིམ་
དངུལ་རོགས་སྐོར་གཟེངས་རྟགས་སྐརོ་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད། 
 སྐབས་དརེ་ཐགོ་མར་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་དཔལ་འབརོ་དུང་ཆེ་འཕནི་ལས་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྒགོས་སྦྱང་གནང་བའི་ནང་འཁདོ་
དནོ། 
 བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་མིའི་
ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ཚན་པ་
དང༌། ཁ་ེཎ་ཌའ་ིནང་གི་ཏ་ྭལའ་ིབ་ླམ་ཐབེས་
རྩ་ཁང་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་གིས། སདི་སྐངོ་
ཁད་མཁས་ཚོང་པའི་གཟངེས་རྟགས་དང༌། 
ཁད་མཁས་ཚོང་པ་གསར་པའི་མ་དངུལ་
རོགས་སྐརོ་གཟངེས་རྟགས། ཞསེ་པའ་ི
གཟངེས་རྟགས་གཉསི་འགོ་འཛུགས་ཞུ་གི་
ཡོད། གཟངེས་རྟགས་དང་པ་ོལ་དངུལ་རྐང་
བ་དགའ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་
དང༌། གཟངེས་རྟགས་གཉསི་པ་ལ་མ་དངུལ་
ཧིན་སྒརོ་འབུམ་བཅོ་ལྔ་བཅས་གསོལ་རྩལ་
གནང་རྒྱྱུ ་གཏན་འཁལེ་བྱུང་སོང་བ་རྒྱ་ཆེའི་
མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 གོང ་གསལ་གཟེངས་རྟགས་
གཉསི་ཀི་ཆེད་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཁད་མཁས་ཚོང་པ་རྣམས་རིག་གསར་གི་བླ་ོ
དང་ལྡན་ཞིང་འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་རྒྱྱུར་ནསུ་
པ་ལནྡ་པ། དའེ་ིཁར་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་
ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའ་ིབཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་

ཆེན་པ་ོབསུྐན་ཐུབ་པའི་བླ་ོསྤབོས་འདངེ་ཚོད་
ཅན་དག་གི་དབར་འགན་བསྡརུ་གི་ལམ་ནས་
འདམེས་སུྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཟངེས་རྟགས་
ཐབོ་མི་ཁད་མཁས་ཚོང་པའ་ིམཚན་ན་ིཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་དགུ་པའ་ིནང་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
 སིད་སྐངོ་ཁད་མཁས་ཚོང་པའི་

གཟངེས་རྟགས། ༢༠༡༥ ཞསེ་པ་ན་ིབདོ་མི་
ཚོང་པ་རང་ཉདི་ཀིས་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་
ལ་ཕན་ནསུ་ཁབ་ཆེ་ཆྱུང་ག་ཚོད་བསུྒབས་
ཡོད་མེད་དང༌། ཚོང་ལས་བདེ་བཞིན་པ་
དའེི་ཐགོ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཚོང་པ་གསར་
པ་ག་ཚོད་ལ་བླ་ོསྟབོས་བསྐེད་གཞི་མིག་
དཔརེ་འགྱུར་ཐུབ་མིན་སོགས་སིྤ་ཚོགས་
དང་དཔལ་འབརོ་ཀི་གནས་སྟངས་འཕལེ་
རྒྱས་འག་ོརྒྱྱུར་ཞབས་འདགེས་ཇི་བསུྒབ་ཀི་
ནསུ་རྩལ་ཚད་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅིང༌། ཁད་
མཁས་ཚོང་པ་གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་
སྐརོ་གཟངེས་རྟགས་ཞསེ་པ་ན་ིཚོང་གི་ལས་
དནོ་ལ་གསར་ད་ུཞུགས་མཁན་གཞོན་སྐསེ་
ཚོང་པ་ཞིག་ལ་ཚོང་ལས་བ་རྒྱྱུ འི་འདནུ་པ་
དང་འཆར་གཞི་ཚད་ལནྡ་ཡོད་ནའང་དཔལ་
འབརོ་གི་རྒྱབ་རྟནེ་གདངེ་འཁལེ་མེད་མཁན་
དག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པས་ཚོང་པ་གསར་
པ་གསུམ་ཙམ་ལ་མ་དངུལ་རོགས་སྐོར་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས།
 བོད ་ མི འི ་ ཚོ ང ་ ལ ས ་ ཡར ་

རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ Tibetan 
Entrepreneurship Development (TED) 
initiative ཞསེ་པ་འད་ིན་ིཉ་ེཆར་འག་ོ
འཛུགས་བགིས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སྡ་ེ
ཚན་ཞིག་ཡིན། སྡ་ེཚན་འདསི་བདོ་མི་ཁད་
མཁས་ཚོང་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་རིན་

ཐང་གོང་མཐོར་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་དམིགས་ཡུལ་
བཟུང་བ་དང་འབྲལེ། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་
དང་སིྒག་འཛུགས་དབར་འབྲལེ་མཐུད་པའི་
ལས་འགན་སུྒབ་མུས་མ་ཟད། བདོ་མི་ཁད་
མཁས་ཚོང་པ་གང་ན་སུ་མཆིས་ཕན་ཚྱུན་
མཐུན་བསིྒལ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་གཙིགས་
ཆེན་ད་ུའཛིན་པའི་ཐགོ་ཁིམས་མཐུན་ལྡན་
པའི་ཚོང་ལས་ཀི་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ལས་
འགན་སུྒབ་མུས་སུ་མཆིས།།
འདེམས་སྒྲུག་བེད་ཕོགས།	 འདེམས་སྒྲུག་ཆ་

རྐེན།

༡། ཁད་མཁས་ཚོང་པ་ད་ེབཙན་བལོ་སིྤ་
ཚོགས་སིྤ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཁབ་ཆེ་ཆྱུང་གང་
འད་ཡོད་མེད།
༢། ཁད་མཁས་ཚོང་པ་ད་ེཡིས་བདོ་མི་ག་
ཚོད་ཞིག་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་སྤོད་ཐུབ་
ཡོན་མིན།
༣། ཚོང་ལས་ད་ེཡིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
སིྤ་ཚོགས་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་ཆེད་ལ་ཕན་ནསུ་
གང་འད་ཐནོ་མིན།

༤། ཁད་མཁས་ཚོང་པ་ད་ེཡི་དཔལ་འབརོ་
གནས་སྟངས་དང་དམིགས་བསལ་ཚོང་ལས་
ད་ེརང་གི་མ་རྩ་བརྟན་པ་ོཡོད་མིན།
༥། ཚོང་པ་གཞན་ལ་དམིགས་དཔའེ་ིལམ་
སྟནོ་གི་བ་གཞག་རིགས་གུབ་ཡོད་མེད།
༦། ཁད་མཁས་ཚོང་པ་ད་ེཡིས་མ་འངོས་
པར་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་རོགས་སྐརོ་ནསུ་
པ་ཇི་ཙམ་འདནོ་ཐུབ་མིན། བཅས་ཡིན།
 ཁད ་མཁས ་ ཚོང ་པ ་གསར ་
པའི ་ མ ་ ད ངུལ ་ གཟེངས ་ རྟགས ་ འདི ་
གཙོ ་བ ོ་ ཚོང ་ལས་ཐོག ་ རིག་གསར་གི ་
དམིགས་འདུན ་འཆར་གཞི ་བཟང་པོ་
ཡོད་མཁན། དཔལ་འབརོ་གི་མ་རྩ་
འདང་ངེས་མེད་པའི ་ ཚོང་པ་གསར་པ་
ཚོར་དམིགས་ནས་ཆེད་འཛུགས་བས་ 
ཞིང་། སིྤ་ཚོགས་ནང་ཚོང་ལས་གསར་པ་
ཁག་གཅིག་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་
མཐུན་སྦྱརོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཆེད་ཧིན་སྒརོ་
མ་དངུལ་གི་ཚད་གཞི་འབུམ་ ༡༥ ཆེ་བསྟདོ་
ད་ུགནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
 དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ངསོ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་ཀི་ཚོང་ལས་ཁད་མཁས་གོང་མཐརོ་
སྤལེ་སདླ་དསུ་ཚོད་དང་རན་པའི་རྒྱབ་སྐརོ་
ཐབས་ཇུས་གཏངི་རྒྱྱུའ་ིངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱྱུ ་མཚན་དམིགས་ཡུལ་
ད ེ་རང་གི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་སུ་ཆེད་མངགས་ (TED) ཞསེ་པའ་ི
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདེགས་ཀི་ལས་གཞི་ཚན་པ་ཞིག་
གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་། ཚན་པ་དའེ་ི
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་བདོ་མི་ཁ་ེལས་ཚོང་པ་ཚོར་
དཔལ་འབརོ་རང་ཚྱུགས་འཕརེ་ཐབས་ཀི་
རྒྱབ་སྐོར་སྒ་ོགང་ཐུབ་ནས་གནང་གི་ཡོད་
པ་བཞིན། ད་རེས་ཀང་ཁ་ེཎ་ཌའ་ིནང་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་ཏྱཱ ་ལའི་བ་ླམའི་ཐབེས་རྩ་ཁང་
གིས་མཐུན་སྦྱརོ་རྒྱབ་རྟནེ་གནང་བའི་འགོ་ 
(TED) ཚོགས་ཆྱུང་ཚན་པའ་ིངསོ་ནས་ཁད་
མཁས་ཚོང་པ་ཚོའི་དཔལ་འབོར་གནས་
སྟངས་མདནུ་སྤསོ་ཡོང་ཐབས་དང་འབྲལེ་

བའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་གཟངེས་རྟགས་
ད་ེགསར་གཏདོ་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་ཀང་གཙོ་བ།ོ 
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བདོ་མི་གཞོན་སྐེས་
ཚོར་ལས་ཞུགས་ག་ོསབྐས་སུྐན་ནས་སོ་སོའི་
གཞིས་ཆགས་ས་ཁོངས་སུ་གནས་ཐབས་ 
དང་། དཔལ་འབརོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་དགསོ་
མཁོར་ཐུག་པའི་ཚོང་པ་གསར་པ་ཚོར་མ་
དངུལ་མཐུན་སྦྱརོ་སོགས་ཀི་སེམས་ཤུགས་
སྤལེ་ཏ།ེ གཞིས་ཆགས་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་
ཐབས་ཀི་ཞབས་འདགེས་གུབ་རྒྱྱུ འི་ནསུ་པ་
འདནོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་བཅས་ཡིན་པ་
རེད།
འདམེས་སུྒག་བདེ་ཕགོས། འདམེས་སུྒག་ཆ་
རྐནེ།
༡། ཚོང་ལས་གསར་འཛུགས་ཀི་མ་རྩ་དང་
ལས་དནོ་གང་སིྤའི་ཐད་ནས་སྔནོ་འཆར་ག་
སིྒག་འཐུས་ཚང་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཁམོ་
རའི་ནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཅིང་འཕལེ་རྒྱས་
འག་ོཐུབ་རྒྱྱུའི་ལས་འཆར་ཁ་གསལ་དགོས་ 
པ།
༢། རིག་གསར་གི་རྣམ་དཔྱདོ་ལནྡ་པའ་ིཚོང་
ལས་སྒོམ་གཞི་གུ་ཡངས་དང་རྒྱྱུ ན་གནས་
ཐུབ་པའི་རང་བཞིན་བཟ་ོདགོས་པ་མ་ཟད། 
ཁམོ་རའི་དགསོ་མཁ་ོལ་སོགས་པའི་ཆ་རྐནེ་
ཁག་ལ་རྒྱྱུས་ལོན་མཐིལ་ཕིན་པ་དགསོ་པ།
༣། ཚོང་ལས་ད་ེཡིས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཁོན་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཀི་ཞབས་འདགེས་ག་
ཚོད་གུབ་ཐུབ་མིན་གི་ཤུགས་རྐནེ།
༤། ཚོང་ལས་ད་ེཡིས་བདོ་མི་གཞན་ག་ཚོད་
ལ་ལས་ཀའི་ག་ོསབྐས་སུྐན་ཐུབ་མིན་གི་ནསུ་
པ།
༥། ཚོང་པ་སྒརེ་རང་ཉདི་ཀི་རྣམ་དཔྱདོ་
རིན་ཐང་དང་དམིགས་ཡུལ་ལནྡ་པའ་ིསེམས་
ཤུགས་འཁརེ་ཕགོས།
༦། ཚོང་ལས་ཀི་མ་དངུལ་བྱུང་དང་སོང་ད་ེ
བཞིན་ཁེ་འབབ་སོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་འཆར་
འགདོ་ཁ་གསལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། བཅས་ཡིན། །

བྷ་ོསི་ཊོན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་གཞིས་ཆགས་ལ་གཟགིས་སྐངོ་གནང་རྒྱྱུ །
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་བྷ་ོསི་ཊོན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅྱུ་བཞི་པའི་སྤུན་སིང་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་གཞིའི་དགོངས་དནོ་
ལརྟ། ཨ་ར་ུནྱཱ་ཅལ་མངའ་ཁངོས་སུ་ཡོད་
པའི་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ལ་གཟིགས་སྐོང་གནང་རྒྱྱུ འི་ཆེད་
འད་ུའཛོམས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་ཀིས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་གནང་བའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ཐ་ོགཞུང་ཁདོ་རྒྱན་ཤོག་གི་
ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་གནང་སྐབས་ཏི་ཛུ་
དར་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་མིང་ཐོན་

འདགུ འད་ུའཛོམས་དའེ་ིཐགོ་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་
ལགས་ཀིས་བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་བཞི་པའ་ི
སྤུན་སིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་གཞིའི་གལ་
གནད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ སབྐས་
དརེ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་ཞལ་འདབེས་
བསྡུ་རུབ་ཆེད་བདོ་ཀི་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་
གོ་སིྒག་གནང་སྐབས་ཁོན་མི་གངས་༢༠༠ 
བརྒལ་བས་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་
ཟད། འད་ུའཛོམས་སུ་ཕབེས་མ་ཐུབ་པ་
རྣམས་ནས་ཀང་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་འདགུ 
རིང་མིན་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་བྷ་ོ
སི་ཊོན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀིས་

སྤུན་སིང་གཞིས་ཆགས་ལས་གཞི་དངསོ་སུ་
ལག་བསྟར་ཆེད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་
འབྲལེ་བ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་སྤུན་
སིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་གཞིའི་འགོ་ཨ་

རི་ནའིུ་ཡོཀ་དང་ནའིུ་འཇར་སི་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པས་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་
ཆགས་དང་བནྷ་ཌ་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་
ཆགས་གཉིས་ལ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱྱུ འི་

ཁས་ལེན་གནང་ཟནི་སྟབས། བྷ་ོསི་ཊོན་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་སྤུན་སིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་
ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཚོགས་
པ་གཉསི་པ་ད་ེཆགས་ཡོད། ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༥ ནས་ ༧ བར་བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ 
༡༤ པ་གངོ་ཁརེ་པ་ོཊ་ལེན་ཌི་ནང་འཚོགས་
སྐབས་སྤུ ན ་སིང་གཞིས་ཆགས་ཀི ་ལས་
གཞིར་རྒྱབ་སྐོར་གང་མང་ཐོབ་ཆེད་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་གཞན་ལ་འབདོ་སྐལུ་གནང་
འཆར་འདགུ


