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ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟགིས།
༄༅།	 །ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་གིས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆོས་སྡ་ེཁག་དང་།	
རིག་གཞུང་བསི་གནས་རྣམས་ཀི་དངོས་
ཡོད་གནས་སངས་གཟིགས་ཞིབ་དང་འབལེ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་མུས་ཡིན་པས།	ད་
བར་སྡ་ེར་ལྡནུ་དང་།	ཌ་ོལན་ཇི།	སྦལེ་ཀབོ།	
ཧུན་སུར།	 ཀ་ོལེ་གལྷ།	 མོན་གྷ།ོ	 ཨོ་ཌི་ཤ།	
མན་སརྤ།	 བནྷ་ད་ར་བཅས་ཀི་དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་ལ་གཟགིས་བསྐརོ་བསུྒབས།	 ཕི་ཚེས་	
༡༧	ཉནི་ཆོས་རིིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྡ་སའ་ི
ཉ་ེའཁིས་སི་དྷ་ིབ་ྷརིར་ཆགས་པའི་ནརོ་གླངི་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐངོ་ཁང་ད་ུཉནི་
ཕདེ་ལགྷ་བཞུགས་ཏ་ེགཟགིས་བསྐརོ་གནང་།
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ནརོ་བུ་གླངི་གར་
ཕབེས་འཕྲལ།	 འགན་འཛིིན་བད་ེཆེན་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་དང་།	 དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་ཕབེས་བསུ་
ཞུས།	 ཐགོ་མར་ཟ་ཁང་དང་།	 མགནོ་
ཁང་།	 ད་ེནས་བཟ་ོལས་སྡ་ེཚན་ཁག་ས།ེ	
ཤིང་བརོས་དང་ཤིང་བརོས་སྦོང་བརྡར་

ཁང་།	 ནརོ་གླངི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་འཛིན་ཁང་།	
ཤིང་ཚོན།	 འཁརོ་ཚེམ།	 ལ་ྷབསི་སྦངོ་
བརྡར།	རནེ་བཞངེས་དང་རནེ་བཞངེས་སྦངོ་
བརྡར།	ལག་ཚེམ།	ཐག་ལས།	གསོ་ཐང་།	
སནྨ་ཁང་།	 གཙུག་ལག་ཁང་།	 ༸རྒྱལ་

བའ་ིགཟམི་ཆུང་།	 གསོ་ཚོན།	 ༸རྒྱལ་བའ་ི
མཛད་རྣམ་རྩམོ་སིྒག་དང་།	 ཞིབ་འཇུག་ལྟ་ེ
གནས།	ཡིག་ཚགས།	རིྩས་ལས།	ཚོང་ལས་
སྡ་ེཚན་བཅས་སུ་རིམ་པར་གདན་ཞུས་ལརྟ་
གཟགིས་ཞིབ་མཛད།	སུྒ་རྩལ་དག་ེརྒན་དང་།	
སླབོ་སིྤ།	 ལས་བདེ་རྣམས་ཀིས་གནས་ཚུལ་
སྙན་གསན་ཞུས་ཁག་གསན་ཞིང་བཀའ་

འདི་ ལེགས་བརོད་རིགས་ཀང་གནང་།	
དེ་ ནས ་སྒོལ ་མ ་གླིང ་བ ཙུན ་དགོན ་ཉ ེ་
འདབས་ཡོད་པའི་ནརོ་གླིང་ལས་ཤག་དང་།	
ནརོ་གླངི་བུ་གསོ་ཁང་ད་ུཕབེས།	 བིས་ཆུང་
ཉལ་ཁང་དང་།	 འཛིན་ཁང་།	 གསོལ་

ཐབ་ཁང་བཅས་པར་གཟིགས་སྐརོ་གནང་།		
ད་ེནས་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡་༡༥	 ཙམ་ད་ུ
ནརོ་བུ་གླངི་གའིི་དབུ་འཛིན་བཀའ་ཟུར་སལྐ་
བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་གསོལ་ཚིགས་
སབས་སིྒག་མཇལ་འཕྲད་དང་།	 ད་ེརསེ་ཆུ་
ཚོད་	 ༢་༣༠	 ཙམ་ད་ུམཛད་རྣམ་རྩམོ་སིྒག་
ཁང་གི་འགོ་ཐགོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚན་པ་ཁག་

གིི་འགན་འཛིན་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུབསྐངས་པར།	 བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ནརོ་བུ་གླངི་ག་ཚགས་ཚུད་
གསོན་རིལ་གནས་པའི་གཟིགས་ཚུལ་བུང་
བར་དགའ་སྤ་ོབརས་ཚུལ་དང་།	 གཞིས་
ཆགས་ཆེ་ཁག་ནང་ད་ུནརོ་བུ་གླངི་གའི་ཡན་
ལག་ཡོད་ཚེ་བདོ་ཀི་སུྒ་སྩལ་རིག་གནས་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་གཞིས་ཆགས་
སྲ་བརན་ཡོང་རུྒྱར་ཕན་རླབས་ཡོང་རུྒྱའི་
དགོངས་འཆར་བུང་ཚུལ་སོགས་གསུངས་
པ་དང་འབལེ།	 དབུ་འཛིན་བཀའ་ཟུར་
མཆོག་དང་ལས་ས་ེལས་བདེ་རྣམ་པར་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་ཀིས་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་ཞུས།	 ལས་བདེ་རྣམ་པས་བདོ་ཆགས་
འཇིགས་ཀི་མཚམས་འདིར་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐགོ་
ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་བསུྒབས་དང་
སུྒབ་མུས་ཡིན་པའི་དགོངས་ཚུལ་བཅངས་
ནས་མུ་མཐུད་ལྷག་བསམ་འབད་འབུངས་
དགསོ་པའ་ིབསྐལུ་འདབེས་གནང་ཡོད།།

དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༡༨	 ནས་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣	 བར་
སངྒ་ཏགོ་དང་།	ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས།	 ཀ་སྦུག	 ཨོཌ་ལ་པ་རི།	 ཇ་ེསའུྒ།	
རྡརོ་གླངི་།	 བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གླངི་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་
ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་པ་ཀརོ་བརུྒྱད་ལྡ་ིལིར་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 དང་	 ༢༡	 ཉནི་
རྡརོ་གླངི་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཀིས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	༢༢	ནས་	༢༤	བར་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་
དང་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད།	ཕི་ཚེས་	༢༥	ནས་	
༢༧	བར་ཀ་སྦུག་དང་ཨོཌ་ལ་པ་རི།	ཇ་ེསའུྒ་ཁུལ་
གི་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 དང་	 ༢༩	 ཉནི་རྡརོ་གླངི་
ཁུལ་ད་ུའཚམས་གཟིགས་དང་མི་མང་ལ་གསུང་
བཤད།	 ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་
ཤིས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་
གཟགིས་སོགས་ལེགས་པར་གུབ་རསེ་ཕི་ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	༡	ཉནི་བསུ་ན་མདའ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཕི་ཚེས་	 ༣	 ཉནི་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ས་སྐ་པའི་སྐབས་མགོན་གོང་མ་ཁི་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོགཞིས་ཆགས་སུ་

ཆོས་འབལེ་བསྐངས་པ།
༄༅།	 །རིགས་བརྒྱའ་ིཁྱབ་བདག་འཁརོ་ལོའ་ི
མགོན་པ་ོདཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག	འཕགས་ཡུལ་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཡོད་པའ་ིདགའ་
ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་ཁང་དང་།	 གདན་ས་དགའ་ལནྡ།	
འབས་སྤུངས།	 གྲྭ་ཚང་ཤར་རྩ་ེདང་བང་རྩ།ེ	 བླ་ོ
གསལ་གླངི་།	 སྒ་ོམང་བཅས་ཀི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུ
ཤར་བ་ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དབུས།	 གྲྭ་
ཁག་གི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ།	 དག་ེའདནུ་
འདསུ་མང་ཡོང་ནས་ཕབེས་བསུ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་
ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
སྐབས་ར་ེཀུན་བད་ེགླངི་ར་ཚག་ར་ེདུང་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་
གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོབསན་འཛིན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལརྟ།	 དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་
གི་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོའི་ནང་ད་ུགདན་སའི་མཁན་
ལས་ཟུར་རྣམ་པས་གཙོས་བ་ླསུྤལ་དག་ེབཤེས་དད་
ལནྡ་སངོ་ཚོ་མང་པརོ་དག་པ་ོགསུམ་སྦལེ་གི་རསེ་
གནང་དང་།	ཆོས་ར་ེས་སྐ་པཎ་ིཏས་མཛད་པའ་ིསྡ་ེ
བདནུ་མད་ོདང་བཅས་པའི་དགོངས་འགལེ་བསན་
བཅསོ་ཚད་མ་རིགས་གཏརེ་གི་ལགྗས་ལུང་བཀའ་
དནི་སྩལ།།

༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་རིམ་		
༡༢	 	 ཐནོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་
འཇུག་རུྒྱས་སནོ་ཐངེས་བཅུ་གཉསི་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་		༢༠༡༧		ཟླ་		༥		ཚེས་		༢		ཉནི་གངས་
སིྐད་སིྤ་ཐབ་ཚོགས་ཁང་ད་ུགོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ན་
ཞུགས་བླ་ོཡིད་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་ཕི་ཟླ་		
༤	 	 ཚེས་	 	 ༣༠	 	 གངོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
སུ་ཐ་ོའགདོ་གནང་དགསོ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བསྒགས།

རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ཁངོས་ཡིན་པ་བསུྒབ་མི་ཐུབ་པའ་ིངསེ་པ་བརྙདེ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི ་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དུང་
འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་གདན་
ཞུས་ལརྟ།	 ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡ་ེནའིུ་འཇར་
སི་ནང་ཡོད་པའི་སྙན་གགས་ཅན་པི་རིན་
སི་ཊོན་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་དུ་རྒྱ་ནག་
འཕ་ོའགུར་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ག་སིྒག་
གནང་བའི ་རྒྱ་ནག་འཕོ་འགུར་སྐརོ ་ གི ་
ཚོགས་འདརུ་བཅར།	སབྐས་དརེ་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པས་གཏམ་བཤད་མདོར་
བསྡསུ་ཤིག་གནང་སབྐས།	 རྒྱ་ནག་འཕ་ོ
འགུར་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་
གནང་སབྐས།	 	 གཡོལ་ཐབས་མེད་ཅིང་།	
ངསེ་པར་ད་ུགདངོ་གཏུགས་བདེ་དགསོ་པའི་
གལ་ཆེའི་གནད་དནོ་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཡིན་པ་དང་།	 	 དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སྲིད་བུས་ཀི་བུང་རིམ་ཆ་ཚང་ལ་
མཁྱེན་རགོས་གཏིང་ཟབ་གནང་རུྒྱ་དང་།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་
ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པའི་འགལེ་བརདོ་གནང་བར་ཚང་མས་ད་ོ
སང་ཆེན་པ་ོབས་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ཨ་རིར་

བཅའ་བཞུགས་སྐུ ་ཞབས་ལིའུ་ཧན་ཁིང་ 
Shiang LAU	 ན་ིཧངོ་ཀངོ་གངོ་ཁྱརེ་སླབོ་
གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་ལོ་ང་ོ	 ༡༡	 ཙམ་དག་ེརྒན་
ཆེན་མོའི་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་རྒྱ་
རིགས་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་བགསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས་
རསེ་ཁངོ་གི་ད་ོདབིངས་ཡོད་པའི་ཕག་ལས་
རྣམས་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གི་ས་ྔམོའ་ིལོ་རུྒྱས་ལ་
ཞིབ་འཇུག	 	 བར་དརེ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་
གིས་དཔར་སུྐན་དང་འདནོ་སྤལེ་བས་པའི་
ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཡིག་རིགས་རྣམས་ལ་དཔྱད་གཞི་
བས་ནས།	 མིང་	 Ming Dynasty	 དང་།	
སུང་།	 Sung Dynasty	 ཡོན།	 	 Yuan 

Dynasty ཐང་།	 Tang Dynasty	 མན་
ཇུ་	Manchu	བཅས་རྒྱལ་རབས་ཀི་སབྐས་
སུ་བདོ་ཀི་གནས་བབ་གང་འད་ཡིན་མིན་
ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་གནང་བའི་གུབ་དནོ་
ད།ུ	 བདོ་འད་ིལོ་རུྒྱས་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་ཁངོས་
གཏགོས་ཡིན་པ་བསུྒབས་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་
ངསེ་པ་བརྙདེ།	སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཧན་ཁངི་གིས་
ད་ེས་ྔཐ་ེཝན་དང་།	 སརྦ་སིལ་ད་ུབདོ་དང་
འབལེ་བའི་ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་ཁངོ་གི་ཞིབ་
འཇུག་གུབ་དནོ་སནྙ་སེང་གནང་བར་ཚོགས་

བཅར་བའ་ིཡིད་དབང་འཕྲགོ	 	 སྐ་ུཞབས་
ལིའུ་ཧན་ཁིང་ཉ་ེཆར་ནིའུ་ཡོག་གངོ་ཁྱེར་
ད་ུཕབེས་ནས་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ཙམ་ལ་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།	
བང་ཨ་རི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་
རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དུང་འཕར་ཀུན་
དགའ་བཀྲིས་ལགས་ཀིས་ཁོང་དངོས་སུ་
མཇལ།		ཁངོ་གི་ཞིབ་འཇུག་གུབ་དནོ་(བདོ་
རྒྱའི་དབར་གི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས།)རྣམས་མ་འོངས་པར་གོ་སྐབས་
བརྩལ་ས།ེ	 རྒྱ་རིགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་།	
ལྷག་པར་ད་ུསླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་
རིགས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་ངོ་སྤོད་བེད་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་ཁོང་གཉིས་ཀས་
གཅིག་གུར་ངོས་འཛིན་གནང་།	
ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་བདོ་
ཡིག་སླབོ་གྲྭས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་
བ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་གངོ་
ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་སླབོ་གྲྭའི་ཁང་
ཚན་ནང་ཁུལ་དབར་འདི་རྩད་
འགན་བསྡརུ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བག་ོགླངེ་དང་།	 ཀླགོ་རྩལ།	 བིས་

གཞས་མཉམ་གཞས་དང་།	 གཏམ་བཤད་
བཅས་འགན་བསྡུར ་གནང་བའི ་མཛད་
སྒརོ།	 བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་བདོ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཟུང་དུང་
ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཀི་ཚབ་གནང་ས།ེ	 སདྐ་ཡིག་སུྲང་སྐབོ་ཀི་
གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ནན་བརདོ་གནང་བ་
ཕུད།	 བདོ་རིག་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེསླབོ་དང་།	
ཕ་མ་ཚོས་སྐུ ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀིས་ཕག་
ལས་གནང་བར་བསྔགས་བརོད་གནང་
ཞིང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་དང་།	
དནོ་གཅོད་ཁང་ངསོ་ནས་བདོ་ཡིག་སླབོ་གྲྭ་
འདི་བཞིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།།
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སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཡུ་རོབ་ལྷ་ོཤར་ཡུལ་གུ་རོ་མེ་ན་ིཡའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་ལྷ་ོ
ཤར་ཡུལ་གུ་རོ་མེ་ནི་ཡར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ི Babes Bolyai	 གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༦	 ནས་	 ༩	
བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།	
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འབལེ་མཐུད་པ་
རིག་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཤ་བྷ་
སོ་གྷརོ་ Csaba Sogor ལགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་
གནང་བའི་ལས་རིམ་ས་མང་ཐོག་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༧	

ཉིན་གི་སྔ་ད་ོརོ་མེ་ནི་ཡར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཚོང་
དནོ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཅིག་སྡདུ་དབང་འཛིན་
གི་རིང་ལུགས་འགོ	 བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་སྐ་ོཔ་ོཡོད་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་འབལེ།	 ད་ེས་ྔལོ་
ང་ོ	 ༡༧༥	 གངོ་བདོ་རིག་པའ་ིམཁས་དབང་
ཧང་ག་རི་མི་རིགས་ཡིན་པ་ཀོ་རོ་སི་སོ་མཱ་
སན་དརོ་ Korosi Csoma Sandor དམ་པ་
མཆོག་དང་བདོ་ཀི་དབར་དམིགས་བསལ་གི་
སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད་པའ་ིསྐརོ་འགལེ་བརདོ་
གནང་དནོ།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་ལ་དགྭས་དང་
ཁུ་ན།ུ	 རྡརོ་གླངི་བཅས་སུ་བཞུགས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	
༢༢	རིང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ཆོས་སྐརོ་སླབོ་
སྦངོ་གནང་ཡོད།	 ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

ཏུ་ཁངོ་ན་ིབདོ་རིག་པའ་ིམཁས་དབང་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་ཨིན་
བདོ་ཤན་སྦར་བདོ་ཡིག་ཚིག་མཛོད་བརྩམས་
ཡོད།	བདོ་པའ་ིརིག་གཞུང་ཕི་ཕགོས་སུ་ཁྱབ་
སྤལེ་ཡོང་རུྒྱར་ཁོང་གིས་བས་རསེ་ཆེན་པ་ོ
བཞག་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་སནྨ་
རིྩས་དང་ནང་ཆོས་སྐརོ་ཕག་དབེ་བརྩམས་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཤ་བ་ྷསོ་གྷརོ་ལགས་ཀིས་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ནང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
སུྲང་སྐོབ་གནང་ཕོགས་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེཉནི་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་དའེི་རྒྱལ་སྒའོི་ནང་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་
མཛད་འཕྲནི་སྐརོ་གི་འགམེས་སནོ་ཞིག་ཀང་
བཤམ་སནོ་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཔར་འགམེས་

སནོ་ད་ེན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོོ་	༢༠༡༥	ལོར་སརྦ་སེལ་
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
དང་	 Strasbourg	 བཅས་སུ་བཤམ་སནོ་
གནང་མངོ་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་སརྦ་

སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ས་བ་ྷསོ་གྷརོ་ལགས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་རོ་

མི་ན་ིཡ་ Romania མངའ་ཁུལ་ཀྲན་སི་ལུ་
ན་ིཡ་ཁྱབ་ཁངོས་ཀ་ོལ་ྦསི་ན་རངོ་ད་ུཡོད་པའ་ི	
Tourist information office ཞསེ་པའ་ིབས་ི
གནས་ཁང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཤེས་རབ་ཀི་
ལམ་ད་ུའཇུག་པ་ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་
ཐགོ་འགམེས་སནོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	།

དཀར་མཛེས་རངོ་ཐགོ་ཏུ་དབང་ཕུག་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་རྒྱབ་བདོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པ་ལྟར་

ན།	 བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རངོ་ཐགོ་ཏུ་
བདོ་མི་དབང་ཕུག་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་
སྲགེ་བཏང་འདགུ			ཁངོ་ན་ིཕ་ཡུལ་སི་ཁནོ་

ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་རོང་རངོ་
ཨ་བསེ་འབགོ་པ་དག་ེཆགས་ནས་ཡིན་ཞིང་

།		རང་ལོ་	༣༠	ཡིན་པ་དང་།	ཁངོ་ལ་ཕུྲ་
གུ་གསུམ་དང་ཨ་མ་རྒས་འཁགོས་ཤིག་ཡོད།		
ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་རེས་
སྐ་ུཕུང་ཏགོ་ཙམ་ལས་ལགྷ་མེད་ཀང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་མི་སས་བཙན་འཁྱརེ་
བས་རྐེན་ད་ལྟའི་ཆར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་ཡོད་པ་དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ེཡུལ་
གངོ་སྡ་ེཉག་སདོ་༼ཨ་བསེ་འབགོ་པ།༽དང་
༼ཀླ་ུམོ་རོ།༽༼ཧ་ོར་མ།༽	 གངོ་སྡ་ེགསུམ་
ནང་ཡོད་པའ་ིམི་མང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ནས།	 	 དཀར་མཛེས་
དང་རངོ་ཁག་གཞན་ནང་སརྔ་ནས་ཡིག་ཆ་
ཁག་གསུམ་བཞི་མེད་ན་འག་ོའདགུ་མི་ཆོག་

པའ་ིཁམིས་དམ་པ་ོབཟསོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཟླ་
བ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༦	ནས་ཉནི་གཉསི་རིང་
དརེ་ཡོད་ཀི་མི་མང་ཚང་མ་བཀག་ཉར་བས་
འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་དང་འབལེ་གསུང་
དནོ།	 	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རང་
ལོ་	༢༤	ལ་སོན་པའ་ིབདོ་མི་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་དཀར་མཛེས་རངོ་ད་ུརང་ལུས་
མེར་སྲགེ་བཏང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལོ་
གསུམ་གངོ་ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	ཉནི་རང་ལོ་	
༣༢	 ཡིན་པ་འཕྲནི་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ད་ུརང་ལུས་མེར་
སྲགེ་བཏང་ཡོད།	 འད་ིལ་ྟབུ་བདོ་མི་རྣམས་

ཀིས་རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་བླསོ ་
གཏངོ་གནང་བ་དསེ་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དག་གནནོ་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་ར་སྤདོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་རང་དབང་དང་
༸གོང་ས་མཆོག་བདོ་ལ་ཕིར་ཕབེས་དགོས་
པའི་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་ཐགོ་ད་ོསང་སྤད་
དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་གང་མགགོས་བདོ་མིའ་ིདནོ་དམ་
གི་དཀའ་སྡགུ་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།།

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

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༧	
ནས་	 ༢༢	 བར་སྦརི་བདོ་ཚོགས་དང་།	 སྡ་ེ
དག	ེ ཅནོ་ཏ་ར།	 སུན་མཚོ་མན་གསུམ་
བཅས་ཀི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཁུལ་དའེ་ིསླབོ་གྲྭ་དང་།	 དགནོ་སྡ་ེ
ཁག	 སནྨ་ཁང་སོགས་ལ་འཚམས་གཟགིས་
སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོགོ་པལ་སྤུར་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ་དང་།	

ཕདེ་ཡོལ་སྦརི་བདོ་ཚོགས།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༨	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ་དང་ཉནི་
རྒྱབ་སྦརི་སྡ་ེདག་ེགཞིས་ཆགས།	 ཕི་ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཅནོ་ཏ་ར་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་གསལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་
འཚམས་གཟིགས་སབྐས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་མི་མང་དང་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་འཕྲདོ་
བསནེ་ཐགོ་ད་ོསང་དགོས་གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་།	
ཡང་སྒསོ་ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་སྐརོ།	 ད་ེ བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་

འཆར།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་བུས།	 བདོ་
རྒྱ་ཞི་མོལ།	 བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་
འཕལེ་གཏངོ་ཕགོས།	 གཞན་ཡང་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག་དང་།	
ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་མཐུན་རྐེན་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་མང་
ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་དང་གསལ་
བཤད་གནང་།	 ཕགོས་མཚུངས་དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་དང་བདོ་ཁིྱམ་ཅོན་

ཏ་ར་སླབོ་གྲྭ་དང་ལི་ལི་གངོ་སྡ།ེ	 སནྨ་རིྩས་

ཁང་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་བཅས་སུ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	༡༩	ཉནི་གི་ཕི་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཐགོ་སྤནོ་ཌ་ོབཀྲ་ཤིས་
གླངི་ས་གནས་སུ་ཐནོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐབས་བསནུ་དགོས་མཁོ་གཞི་
བཟུང་ཕི་དིལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀམ་པུ་ཀྲར་
སྡ་ེཚན་ད་ུདམིགས་བཀར་ལས་བདེ་	 ༣	
གཤམ་གསལ་ས་སངོ་ཡོད་པར་དགོས་ངསེ་
ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སྲ་ིཞུའ་ིལས་བདེ་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཀ	དམིགས་བཀར་སྡ་ེའགན།
༡༽	 ལས་འགན།	 ཀམ་པུ་ཀྲར་བཟ་ོ
སིྒག་ལས་འཛིན་པ། Hardware and 

Networking ༢༽	 ཤེས་མངོ།	 ཚད་ལནྡ་
མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་མཐར་ཀམ་པུ་
ཀྲར་ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་	 BCA or BSc Computer Science 
or BSc IT or Equivalent in Computer 
Science OR Bachelor in any Degree 
with 1 year Diploma in Computer 
Hardware and 1 year work experience 

in Computer Hardware	 ཐནོ་པའ་ིལག་
འཁྱརེ་ཡོད་པ།
༼ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་ལས་
དསུ་ཆ་ཚང་	Full	time	ཡིན་པ་དགསོ།༽
༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༧།༠༥།༡༢	 ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགསོ།	 ༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་
ཨིན་གཉསི་ཀི་འབ་ིརུྒྱགས་དང།	 ངག་
རུྒྱགས་སིྒག་གསལ་ལྟར་ལེན་རུྒྱའི ་ཐོག་
དགོས་མཁོའི་སླབོ་ཚན་ཀམ་པུ་ཀྲར་སྐརོ་

འབི་རུྒྱགས་དང་ལག་ལེན་བསར་ཕོགས་	
Practical	རུྒྱགས་ལེན་བ་རུྒྱ།
ཁ	 དམིགས་བཀར་སྡ་ེའགན།	 ༡༽	 ལས་
འགན།	 དྲྭ་རྒྱ་དང་གངས་མཛོད་བཟ་ོ
སིྒག་ལས་འཛིན་པ། Website and Da-

tabase Developer ༢༽	 ཤེས་མངོ་།
ཚད་ལྡན ་མཐོ་སླབོ ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་
མཐར་ཀམ་པུ་ཀྲར་ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ BCA or BSc Computer 
Science or BSc IT or Equivalent in 
Computer Science OR Bachelor in any 
Degree with DOEACC Level ‘O’ and 
1 year work experience in both web-

site and Database Development ཐནོ་
པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།
༼ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་ལས་
དསུ་ཆ་ཚང་	Full	time	ཡིན་པ་དགསོ།༽
༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༧།༠༥།༡༢	 ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགསོ།	 ༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་
ཨིན་གཉསི་ཀི་འབ་ིརུྒྱགས་དང།	 ངག་
རུྒྱགས་སིྒག་གསལ་ལྟར་ལེན་རུྒྱའི ་ཐོག་
དགོས་མཁོའི་སླབོ་ཚན་ཀམ་པུ་ཀྲར་སྐརོ་
འབི་རུྒྱགས་དང་ལག་ལེན་བསར་ཕོགས་	
Practical	རུྒྱགས་ལེན་བ་རུྒྱ།
ག	 དམིགས་བཀར་ལས་ད།ོ	 ༡༽	 ལས་
འགན།	 གངས་མཛོད་བཟ་ོསིྒག་ལས་འཛིན་
པ།	Database Developer ༢༽	ཤེས་མངོ་།
ཚད་ལྡན ་མཐོ་སླབོ ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་

མཐར་ཀམ་པུ་ཀྲར་ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ BCA or BSc Computer 
Science or BSc IT or Equivalent in 
computer Science OR Bachelor in any 
Degree with DOEACC Level ‘O’ and 
3 years work experience in Database 

Development ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་
པ།
༼ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་ལས་
དསུ་ཆ་ཚང་	(Full	time)	ཡིན་པ་དགསོ།༽
༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༧།༠༥།༡༢	 ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགསོ།	 ༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་
ཨིན་གཉསི་ཀི་འབ་ིརུྒྱགས་དང།	 ངག་
རུྒྱགས་སིྒག་གསལ་ལྟར་ལེན་རུྒྱའི ་ཐོག་
དགོས་མཁོའི་སླབོ་ཚན་ཀམ་པུ་ཀྲར་སྐརོ་
འབི་རུྒྱགས་དང་ལག་ལེན་བསར་ཕོགས་	
Practical རུྒྱགས་ལེན་བ་རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་
འགོ ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ ་བའམ།	
ཡང་ན།	 གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་  www.tibet.

net	ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་
པའི་འཚང་སནྙ་འགེངས་ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་
ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་
ཟནི་རསེ།	 ༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་
པར་ཚོན་ལནྡ་	༢	རེ་དང།	One passport 

& one stamp size ༢༽	 མཐའ་མའ་ིཤེས་
ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱརེ་ 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་འཁྱརེ།	 (RC)	 ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང།	དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས།	 ༥༽	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་
ཚེས་ལག་འཁྱརེ་	 Birth Certificate	 གི་
ང་ོབཤུས།	 ༦༽	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་
ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་
རྒྱ་བདོ་སནྨ་ཁང་ཡོད་ན་དང།	 ད་ེམིན་སནྨ་
ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་
འགོས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་
ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦོར་	
MC	 ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་
མཉམ་སྦར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་དམ་དང།	
ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།	 ༧༽	 འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བ་སྤོད་
ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	 Character 

Certificate	 ང་ོམ།	 ༨༽	 གལ་སྲདི་ད་ལ་ྟ
སིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ི
ངསོ་སྦརོ་ No Objection Letter	 ང་ོམ་
བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་
ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་འདམེས་

ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་ཟུང་དུང་
གནས་རིམ་ཡན་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་
དམ་Attestation	 ཞུས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༢	ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཚོུད་	༥	
པ་འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	འབལེ་བ་
ཞུ་བདའེ་ིཆེད་སོ་སོའ་ིཁིྱམ་གཞིས་དང།	 ད་
ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་ཀི་ཁ་བང།	 ཁ་དཔར་ཨང།	
གླགོ་འཕྲནི། E-Mail སོགས་གང་ཡོད་ཁ་
གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་
མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་པ་དགོས་
རུྒྱ།	གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་
ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་
ཐོག་འབོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཚོཌ་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་
ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐོག་འབདོ་བརྡ་བ་
རུྒྱར་སྐབས་བསནུ་ལག་འཁྱརེ་སོགས་ཡིག་
ཆ་ང་ོམ་མཉམ་འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༨	ལ།།
Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong, Dharamsa-

la-176215 Distt. Kangra(H.P)

Tel: 01892-226240

Telefax: 01892-22232

E-mail: psc@tibet.net

ཁང་པ་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།རྡ་ས་གངས་སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་
ཚང་གི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའི་འགོ་ཐོག་
ཁང་མིག་རྒྱ་ཁྱནོ་ཁུ་	 ༣༠’x༢༠’x༨་༩’	
ཅན་གཅིག་དང་།	ཐབ་ཚང་རྒྱ་ཁྱནོ་ཁུ་	༡༩་
༡༡’x༩་༤’x༡༠་༢’	 ཅན་ཇ་ཁང་ངམ་
ཟ་ཁང་	 (Cafeteria	 or	 Canteen)	 ཆེད་
བགོས་གཏངོ་ཞུ་འཆར་ལགས་ན།	 བགོས་
ལེན་འཛུལ་ཞུགས་གཏའ་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་	
༡,༠༠༠།	 ཕུལ་འབརོ་བུང་མཚམས་བགོས་
འགན་འགེངས་ཤོག་རིན་མེད་ཞུ་ལེན་ཆོག་
རུྒྱ་དང་།	 བགོས་ལེན་འགངེས་ཤོག་ཞིབ་
བཀང་གིས་	 (Sealed	 Envelope)	 དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༡༥	ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་	༥	འགངས་མེད་

ཕུལ་ཟནི་པ་གནང་དགསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༨	ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	༡༠།༣༠	
ཐགོ་གསང་བའི་བགོས་ལེན་འགེངས་ཤོག་	
(Sealed	 Envelope)	 ཁ་ཕསེ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ི
གསལ་བསྒགས་སུ།	 དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༤	ལ།
འབལེ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ།
དཔལ་ལས་ཟུང་དུང་དག་ེའདནུ་ཆོས་འཕལེ།
ཞལ་པར་ཨང་།	 ༠༡༨༩༢་་༢༢༢༤༨༧།	
༢༢༣༧༣༨
ཕག་ཁྱརེ་ཞལ་པར་ཨང་།	༨༩༨༨༡༥༦༥༣༧
གླགོ་འཕྲནི།	(Email):	finance@tibet.net

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༧	དང་	
༨	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨ་ན་ུརཱག་ཐ་
ཀུར་Anurag Thakur	 ལགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་

དང་ཨ་རི་རོགས་ཚོགས་	 USAID	 ཀིས་
དཔལ་འབརོ་མཐུན་འགུར་ཐགོ	 རྡ་རམ་ས་
ལར་གླ་ོནད་ཀྲ་ིབ་ིནད་གཞི་རྩ་འགོག་གཏངོ་
ཐབས་དང་འབལེ་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་
དང་པ་ོཚོགས་ཡོད།	 ལནྷ་ཚོགས་འདའི་ི
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིམང་ཚོགས་ཁདོ་ཀྲ་ི
བི་ནད་གཞིའི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་
ནད་གཞི་འད་ིའགགོ་ཐབས་ཆེད་གདངོ་ལེན་
ཤུགས་ཆེ་བདེ་རུྒྱ་དང་།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པའི་ཡར་རྒྱས་ཀི་

ལས་གཞི་ཞསེ་པས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༣༠	 བར་ཀྲ་ི
བི་ནད་གཞི་རྩ་འགོག་གཏངོ་རུྒྱའི་དམིགས་
ཚད་མ་སུྒབ་པའི་ལོ་ལྔ་གོང་རྒྱ་གར་ནང་
ཀྲི་བི་རྩ་འགོག་གཏངོ་ཆེད་ལས་གཞི་ལག་

བསར་བདེ་དགསོ་པའ་ི
འབོད ་སྐུལ ་ ཞུ ་ རུྒྱའི ་
ཆེད་བཅས་ཡིན་འདགུ	
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕྲ ོད་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུ ག ་ མ ཆོ ག ་ ད ང ་ །	

དུང་ཆེ་ཚེ་རྒྱལ་ལགས།	 འཕྲདོ་བསནེ་དང་
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་ལས་བེད་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ལནྷ་
ཚོགས་སབྐས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འཕྲདོ་
བསནེ་དང་ཁིྱམ་ཚང་བད་ེདནོ་བླནོ ་ཆེན་
གཞནོ་པ་ཇ་ེཔ་ིན་ཌ་	 J.P	 Nadda	 མཆོག་
དང་།	 ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིའཕྲདོ་བསནེ་
བླནོ་ཆེན་ཀལོ་སིངྒ་ཐ་ཀུར་ Kaul Singh 

Thakur	 མཆོག	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
སུྒ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་དང་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་

ཀི་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་	 Rajiv 

Pratap Rudy མཆོག	 པན་ཇབ་མངའ་སྡའེ་ི
གཙོ་འཛིན་	 Governor	 སྐ་ུཞབས་	 V.P 

Singh Badnore	 མཆོག	 ད་ེབཞིན་སནྨ་པ་
དང་མཁས་དབང་།	 རྒྱ་གར་གི་གླགོ་བརྙན་
འཁབ་སནོ་པ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཀྲ་ི
བ་ིནད་གཞི་རྩ་འགོག་གཏང་རུྒྱའི་ལས་གཞི་
ལག་བསར་བདེ་ཕགོས་ཀི་ཐབས་བུས་སྐརོ་
ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད།	 ལནྷ་ཚོགས་མཇུག་
བསྡམོས་སྐབས་རནེ་འབལེ་མཚོན་ཆེད་
ཚོགས་བཅར་བ་ནང་ཁུལ།	 	 དབར་དབུག་
རྩེད་སྤ་ོལོའི་འགན་བསྡུར་གནང་རུྒྱ་དང་།	
རྩེད་འགན་རྒྱ་གར་གཞུང་འབལེ་གཟུགས་
མཐངོ་བརྙན་འཕྲིན་བརུྒྱད་ལམ་མི་འད་བ་
གསུམ་ས།ེ			Doordarshan, Lok Sabha	
དང་	Rajya Sabha	བཅས་ནང་ཐད་གཏངོ་
ཞུས།		ཐངེས་འདའི་ིརྩདེ་འགན་གི་དམིགས་
ཡུལ་ཀྲ་ིབ་ིརྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན་སབས།	 རྩདེ་
འགན་གི་མིང་བང་ད།ུ	  Time to Bowl 

Out TB	ཞསེ་པབཏགས་ཡོད།།

རྡ་སར་གླ་ོནད་ཀྲ་ིབ་ིནད་གཞི་རྩ་འགགོ་གཏངོ་ཐབས་དང་འབལེ་བའ་ི
ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་པ།

ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༤༢	ཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༤༢	 པའ་ིཐགོ་
འགན་ལནྷ་ཚོགས་གཙོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་ཚོགས་གཞོན་ལྡ་ིལི་དནོ་གཅོད་སྐུ་ཚབ་
བཀའ་ཟུར་འབངོ་ཆུང་དངོས་གུབ་མཆོག	

ཚོགས་མི་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་
ཡི་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 ལྡ་ིལི་བསམ་
ཡས་གླངི་གི་བད་ེདནོ་སྐ་ུཚབ།		ཤེས་དཔར་
འགན་འཛིན།	 ཤེས་དཔར་དུང་ཆེ་དང་སིྤ་
ཁྱབ་རིྩས་པ་གཅིག་ལྕགོས་བཅས་ལྡ་ིལི་དནོ་
གཅོད་ཚོགས་ཁང་ད་ུགསོ་གཞི་གསོ་ཆོད་
དནོ་ཚན་བཅུ་གཉསི་ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་བུང་ བ་དང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧་་་༡༨	སྔནོ་རིྩས་ཧནི་སྒརོ།	༣༠༧༥༣༡༣༩།༠༠	བཀའ་འཁལོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བྷུན་ཏར་དག་ེའསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུབདོ་དགའེ་ིས་མིག
༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་
ཁོངས་བྷུན་ཏར་དགེ་འསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུ
མཐོ་སླབོ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་གི་ས་
མིག་གཅིག་སངོ་པ་ཡོད་ན།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་
ཞིང་ལས་སརེ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་
ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲྭ ་ཚིགས་
www.sherig.org	 ནས་འགངེས་ཤོག་
ཕབ་བཤུས་ཀིས་ཞིབ་བཀང་གནང་རེས་
ལག་ཁྱེར་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་དང་

འཚང་སནྙ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	༢༦	འགངས་མེད་
འབུལ་དགསོ་པ་དང།	ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིསནྙ་
འབུལ་བ་རྣམས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	པའ་ི
ནང་ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་
གིས་གཉསི་མོས་ཆོད་གན་འཇགོ་རུྒྱ་དང་ཟླ་
རེར་གསོལ་ཕགོས་ཧནི་སྒརོ་	 ༢༨༥༠༠་༠༠	
ཐབོ་རུྒྱ་ཡིན།	མཐ་ོསླབོ་ད་ེཉདི་གནས་སབྐས་
རིང་ཝྲྭ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུཚུགས་བཞིན་ཡོད།

དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།	 ༡།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
ཐགོ་ཉུང་མཐར་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པའམ་ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་
འཁྱརེ་ཡོད་པ།	 ༢།	 བདོ་ཀི་བརྡ་དག་སནྙ་
གསུམ་དང་རིགས་ལམ་ནང་ཆོས་སླབོ་ཁིད་
ཀི་ཉམས་མོང་དང་ཤེས་ཚད་འདང་ངེས་
ཡོད་པ།	 ༣།	 མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭར་བདོ་ཡིག་
སླབོ ་ཁིད་ཀི ་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ལ་
དམིགས་བསལ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ།
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ།	 ༡།	 གངོ་གསལ་ཆ་

རྐནེ་དང་འབལེ་བའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱརེ་
ཁག་གི་ང་ོབཤུས།	༢།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	ཟླ་	
༡༢	 བར་བདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་འབབ་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།
༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ་(R.C.)གི་ང་ོབཤུས།
༤།	 སིྒག་འཛུགས་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བདེ་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།	༥།	སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་
ཞིག་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ཡིན་པའི་

ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
གོང་གསལ་ལག་འཁྱརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་
གི་ང་ོབཤུས་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཟུང་དུང་ཡན་ནམ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་དགོས་པ་
བཅས།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༠	ཉནི།།
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བད་ེསུྲང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བདོ་སརྒ་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟགིས་ལེགས་པར་གུབ་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བད་ེ
སུྲང་བཀའ་བླནོ་བླ་བང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཨུཏྟར་ཁཎ་
མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཧར་པཏ་པུར་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཁན་
ཝ་ལ་དང་།	 ཁ་ེར།	 བ་ལུ་ཝ་ལ་བཅས་སུ་
གཞུང་འབེལ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་
ཐོག་མར་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ།	 སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ།	 ས་གནས་

གཞོན་ན་ུདང་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ།	 མི་མང་བཅས་ནས་ལག་ཏུ་མཇལ་
དར་སོགས་ཐགོས་ཏ་ེཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་	
༡༥	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཐབ་བུས་སྐརོ་དང་།	
༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ།	 བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་དནོ་བ་ཕགོས།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སྲདི་བུས།	 བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ།	 ཤེས་རིག་
སླབོ་ཡོན།	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ལས་འཆར་
ཁོངས་སུད་ཚོང་བདོ་མིའི་བུན་གཏངོ་ལས་

གཞི་སོགས་ཀི་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་གུབ་
མཚམས་མི་མང་གིས་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁུལ་
དརེ་ཡོད་པའ་ིདགནོ་པ་དང་སླབོ་གྲྭ།	 རྒས་
གསོ་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་དང་།	
བ་ལུ་ཝ་ལབདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཚོང་
ཁང་དང་།	 ཟ་ཁང་།	 མགནོ་ཁང་བཅས་
ཡོད་པའི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཟིན་པར་དབུ་
འབདེ་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ནས་གླངི་
ཚང་གཞིས་ཆགས་དང་།	 ཀ་ལ་མན་ཀྲནོ་
དནོ་གུབ་གླངི་།	 རཇ་པུར་བུད་མེད་བཟ་ོགྲྭ	
ད་ེབཞིན་ཁུལ་དརེ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡ་ེདང་།	

སླབོ་གྲྭ་ཁག་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་དང་
གོང་བཞིན་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་དང་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
བར་གངོ་གསལ་གཞིས་སརྒ་ཁག་གི་མི་མང་

ནས་དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་དང་།		
ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕིར་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདབང་ཕུག་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསྲགེས་གནང་བ་དང་འབལེ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	
ཉིན་བདོ་མད་ོཁམས་དཀར་མཛེས་རོང་
ཐགོ་ཏུ་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདབང་ཕུག་ཚེ་
བརན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསྲགེས་
བཏང་བའི ་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ཀང་།	
ཁོང་གི་སྐུ་ལུས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་
བཙན་འཁྱརེ་བས་པ་དང་།	 ས་གནས་དརེ་
རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་དག་ཆེ་བས་ད་ལྟ་ཁོང་
འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རགོས་མི་ཐུབ་
པ་གུར་ཡོད།	 ཁངོ་ན་ིརྒྱ་དམར་གིས་བདོ་
ས་དབ་ེབགོས་བས་པའི་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་
དཀར་མཛེས་ཁུལ།	 ཉག་རོང་རངོ་ཨ་བསེ་
འབགོ་པ་དགེ་ཆགས་ནས་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།	
ཁངོ་རང་ལོ་	 ༣༠	 ཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་ལ་

ཕུྲ་གུ་གསུམ་དང་ཨ་མ་རྒས་འཁོགས་ཤིག་
ཡོད་གནས་ཐནོ་འདགུ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་གནནོ་དང་གདགུ་
རུྩབ་ཅན་གི་སྲདི་བུས་ལ་ངསོ་ལེན་བ་ཐབས་
མེད་ཅིང་།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་ཞུ་དགསོ་པ།	 བདོ་ལ་
འག་ོབ་མི་ཡི་ཐབོ་ཐང་དང་སདྐ་ཡིག་ལ་རང་
དབང་དགསོ་པ།	 བདོ་ཀི་རང་བུང་ཁརོ་
ཡུག་ལ་བདག་སྐངོ་དགསོ་པ།	 བདོ་མིར་
དག་གནནོ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་སོགས་
ཀི་དགསོ་འདནུ་འད་མིན་བཏནོ་གནང་ས་ེཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་བདོ་མི་རྒན་དར་
གཞནོ་གསུམ་དང་།	 སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་དབརེ་

མེད་ཀིས་ལུས་སྲགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་
པ་བླསོ ་བཏང་གནང་ས ་ེརང་ལུས་མེར་
བསྲགེས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒལོ་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ལརྟ།	 ཉ་ེཆར་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་དཀར་
མཛེས་རངོ་ཐགོ་རང་ད་ུརྒྱལ་གཅེས་དཔའ་
བ་ོཔདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་
མེར་བསྲགེས་གནང་བ་མ་ཟད།	 ད་ལན་
དབང་ཕུག་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་
མེར་བསྲེགས་གནང་དགོས་ཆགས་ཡོད་
པ་བཅས་མདརོ་ན་ད་བར་བདོ་ནས་ཤེས་
རགོས་ར་སྤདོ་གསལ་པརོ་བུང་བ་བདོ་མི་	
༡༤༧	 གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲགེས་གནང་
ས་ེརྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་བའི་ཁོད་

བདོ་མི་	 ༡༢༥	 འདས་གངོས་སུ་ཕིན་པ་ཁ་
གསལ་ཡོད་ཀང་གཞན་རྣམས་འདས་གསོན་
ཇི་ཡིན་ཤེས་རགོས་རྩ་བ་ནས་ཐུབ་ཀི་མེད།
བདོ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་དང་ཕེད་མ་ཟིན་
ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲགེས་ཀིས་ང་ོ
རྒལོ་གནང་བ་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ཟིན་ཐ་ོགསར་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་ེདག་གི་མངནོ་འདདོ་
ལ་བདག་སྐངོ་ཙམ་ཡང་མི་བདེ་པ་མ་ཟད།	
ད་དངུ་དམ་དག་ཆེ་ར་ུབཏང་བ་དང་།	 བདོ་
མི་རྣམས་བདོ་ས་ནང་ཁུལ་ད་ུའགུལ་བཞུད་
བ་རུྒྱར་བཀག་འགགོ	 ཁ་བལ་རིང་ལུགས་
ལ་ང་ོརྒོལ་ཟརེ་བ་སོགས་མཚམས་འཇོག་
རྩ་བ་ནས་མི་བདེ་པ་ནི་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་

གཏངོ་མཁན་རྣམས་ལ་འག་ོབ་མིའི་འདངེ་
འཇགོ་གམ།	 རྒྱ་ནག་གི་སིྤ་མང་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་འཇོག་ཙམ་ཡང་བེད་ཀི་མེད་པ་
གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་ལ་
བརནེ་བདོ་ནས་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་
མོ་རྣམས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསྲགེས་རིམ་
གནང་དང་འབལེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གསར་འགོད་བསྒགས་
གཏམ་བརུྒྱད་ས་ྔཕིར་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་པ་
རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལག་བསར་ངསེ་པར་
ད་ུབ་དགསོ་པ་ནན་སྐལུ་བ་རུྒྱ་བཅས།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༨	ལ།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བདོམིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གོ་པཱལ་པུར་ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་རྡ་ོརོང་དགོན་ཐུབ་བསན་མད་ོསྔགས་
རབ་རྒྱས་ཆོས་གླངི་ད་ུདནོ་བརུྒྱད་བསན་པའ་ི
གསལ་བེད་སྐབས་རེ་གུབ་དབང་རྡ་ོརོང་
སྐུ་ཕྲངེ་བརྒྱད་པ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་ཆོས་

ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གི་སྐུ་གདངུ་ཞུགས་འབུལ་
སབྐས་ང་ོཕབེས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དབུས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་དང་།	 ཆོས་བརུྒྱད་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ།	 གཞན་ཡང་མཁན་སུྤལ་སོགས་ཕབེས་
ཡོད།	བད་ེབར་གཤེགས་པ་༸སྐབས་ར་ེགུབ་

དབང་རྡ་ོརངོ་སྐུ་ཕྲངེ་བརྒྱད་པ་མཆོག་ན་ིཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ཐ་ེ
ཝན་ད་ུདགོངས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེག་དགོན་པའི་
མཁན་སླབོ་འདསུ་མང་ལ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
ཤག་གི་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་
ཀང་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྡ་ོརངོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུགདངུ་ཞུགས་འབུལ་སབྐས་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།


