
ལྷ་ལྡན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མྩི་ལ་ོ 

༡༠༡ འཁོར་བ་དང་། དྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་

བརྙེས་ནས་མྩི་ལ་ོ ༥༦ འཁོར་བའྩི་རྙེན་འབྙེལ་

གྩི་དུས་དྲན་ཉྩིན་མོར་འཚམས་འདྲྩིའྩི་

བཀྲ་ཤྩིས་བདྙེ་ལྙེགས་གྲངས་མྙེད་ཞུ།

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན་སྤྱིར་བཏང་སྱོབ་

གྲྭ་ཐྱོན་མཁན་ནང་ལ་སྱོ་སྱོས་ཐབས་ཤསེ་ཤྱིག་ཐུབ་མཁན་

དང༌། སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་གནས་ཚད་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་མཁན་ཚོས་

ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་ལས་ཀ་

བྱས་པ་ལས་མཐུན་རྐནེ་བཟང་བ་དང་ཕྱོགས་ཐྱོབ་ཆ་ེས་

ད་ེའདྲའྱི་ལས་ཀ་བཙལ་ཏ་ེའགྱོ་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཡྱོང་གྱི་

འདུག དའེྱི་ལག་རསེ་ལ་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་ནང་ཞུགས་

མཁན་མང་ཆ་ེབ་སྱོབ་སྦྱོང་ཐྱོན་པའྱི་རེ་གའྱི་རྱིགས་མྱིན་

པའྱི་དའེྱི་འྱོག་གྱི་སྱིགས་རྱོའྱི་ནང་ནས་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་པའྱི་

བཟྱོ་འདྲ་ཞྱིག་སྐབས་རེ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་

འདུག གང་ལྟར་ཡང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཡྱོད་པའྱི་ཁདེ་རང་

ཚ་ོབྱོད་བཙན་བྱྱོལ་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ནང་འགྱོ་རྒྱུའྱི་སྱོ་

སྱོར་འདུན་པ་སྐེས་ཏ་ེསབེས་པ་ལ་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཡྱོད། 

ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་བྱོད་དྱོན་དང་བྱོད་དྱོན་ཟེར་བ་དང༌། 

རང་བཙན་དང་རང་བཙན་ཟེར་ནས་མང་པྱོ་ཞྱིག་བཤད། 

རང་བཙན་སྒྲུབ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ངས་ལབ་པའྱི་

དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན་ནའང་འདྲ། མདྱོ་དྱོན་ང་ཚ་ོ

ལག་ལནེ་གྱི་ཐྱོག་ནས་འགྱོ་དགྱོས་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏྱོགས་

ཁ་ནས་བཤད་ད་ེབསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རདེ། སྨན་པར་ཆ་བཞག་

ན་ད་ེབས་ཀང་གལ་གནད་ཆ།ེ མྱིའྱི་སྱོག་སྐྱོབ་མཁན་རདེ། 

སྨན་པ་གཏུགས་པར་ཡྱོང་མཁན་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་རུང་

འུ་ཐུག ཐབས་ཟད། ར་ེབ་ཞྱིག་བཅྱོལ་ནས་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་པ་

ཡྱིན་དུས། སྨན་པའྱི་ངྱོས་ནས་ནད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་

ལ་དརེ་དངྱོས་གནས་སྱོག་གྱི་སྦྱིན་པ་གཏྱོང་གྱི་ཡྱོད་སམ་

པའྱི་བརེ་བའྱི་བསམ་པ། གཞན་དྱོན་འཁུར་དུ་འཁརེ་པའྱི་

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐྱོག་ནས་སྨན་བཅྱོས་

བྱདེ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པྱོ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོད་ེསྔ་བྱོད་

ལ་ཤྱོད་རྒྱུན་ཡྱོང་གྱི་འདུག ཨམེ་ཆྱི་ལགས་མཁས་པ་ཆནེ་

པྱོ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ སྨན་གྱིས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་

ཤྱོད་སྱོལ་ཡྱོང༌། སྨན་གྱིས་ཕན་དང་མ་ཕན་ད་ེགཙ་ོབྱོ་སྨན་

པའྱི་སམེས་རྒྱུད་བཟང་ངན་ལ་རག་ལས་པར་ཤྱོད་པ་ད་ེ

དཔ་ེསྱིང་རེ་པྱོ་རདེ། བྱས་ཙང་ཁདེ་རང་ཚ་ོསྨན་པ་ཚསོ་སྱོ་

སྱོའྱི་སམེས་རྒྱུད་བཟང་པྱོ་བཟྱོ་དགྱོས། སམེས་ནག་པྱོ་ཕན་

སམེས་མདེ་ན་སྨན་རྱིན་ཐང་ཆནེ་པྱོ་ཞྱིག་སྤྲད་ན་ཡང་ནད་

པར་མ་ཕན། ག་ལ་ེག་ལརེ་ནད་པ་ཁྱོ་ཡང་བསམ་པ་ངན་པ་

ཆགས་ན་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་པ་མ་རདེ། གང་ལྟར་གསྱོ་བ་རྱིག་པ་

ཟེར་བ་འདྱི་ར་ཆནེ་པྱོ་རདེ། གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སམེས་

དཔའྱི་ཉམས་ལནེ་ཡག་པྱོ་ཡྱིན་པས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་

བྱདེ་དགྱོས། རྒྱུགས་འཕྱོད་ད་ེསྱོ་སྱོའྱི་ལྟྱོ་གྱོས་འགྱོ་སྟངས་

ཤེས་སྱོང་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་

དངྱོས་གནས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་བད་ེསྒྲུབ་སྟ་ེསྱོ་སྱོའྱི་

མྱི་ཚ་ེདྱོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགྱོས། ལྷག་དྱོན་ནད་པ་

ཟེར་བ་ད་ེཁ་ཚ་དགྱོས་གཏུགས་ཛ་དྲག་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་

མནར་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ད་ེདག་ལ་གང་ཕན་ཅྱི་

ཕན་ཞྱིག་ངས་མ་སྒྲུབ་ན་སུས་བསྒྲུབ་བསམ་པའྱི་བསམ་

བྱོ་ངསེ་པར་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སྱོ་སྱོས་

ལགས་གཙོས་སྨན་པ་གངས་ ༨ དང་། ལས་བྱདེ་གངས་ 

༡༢ ད་ེབཞྱིན་བསྐུ་མཉ་ེཚན་པར་རྒྱ་རྱིགས་སྨན་པ་ཞྱིག་

དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་སྱོབ་གངས་ ༤ གཟྱིམ་སྱོས་

དང་སྨན་བསངས། གསྱོ་རྱིག་ཐྱོན་རྫས་ཚངོ་ཁང་དུ་ལས་

བྱེད་གངས་ ༨ བཅས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བྱས་ཏ་ེལས་དྱོན་

འཐུས་གཙང་བསྒྲུབས་ཡྱོད། ད་ེབཞྱིན་སྐར་རྱིས་ཀྱི་སྱོབ་མ་

གངས་ ༡༣ ཡང་རྱིས་ཀྱི་སྱོབ་སྦྱོང་དང་འབལེ་དུས་འཁྱོར་

བཀའ་དབང་ཞུ་བར་ཕེབས་ཡྱོད་པ་རྣམས་ནས་ཀང་སྔ་

དགྱོང་རྱིང་སྨན་ལས་རྣམས་ལ་ཕག་རྱོགས་གནང་ཡྱོད།

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའྱི་བཀའ་དབང་རྱིང་

བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་དེ་དག་དུ་བསྟེན་གཏུགས་ཞུ་

མཁན་རྱིས་མདེ་ནད་པ་གངས་ ༤༦༥༥ དང་། བསྐུ་མཉ་ེ

ཚན་པར་ནད་པ་གངས་ ༤༠༠ སྐྱོར་བྱུང་ཡྱོད།

ཐེངས་འདྱིའྱི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའྱི་

བཀའ་དབང་རྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་

མཁན་ཁྱོངས་སུ་མཧཱ་ཡནཱའྱི་མགྱོན་ཁང་ནས་སྤྱི་ཐབ་ཁང་

དང་། མལ་གདན་གཡར་པྱོ་གནང་ཡྱོད། དབུས་བྱོད་མྱིའྱི་

སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དུས་འཁྱོར་གྱོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་།
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 � བྱོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བྱ་གྱོ་བདེར་ངྱོ་སྤྲྱོད་

བྱས་ཏེ། མྱི་མང་གྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བྱདེ་སྱོའྱི་སང་བང་གྱོ་རྟྱོགས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའྱི་མྱི་ལྱོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸གྱོང་

ས་མཆྱོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་

སྱོབ་རྱིམ་སེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གྱིས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་

བཅངས་པའྱི་དགྱོངས་གཞྱི་ལྱོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བྱོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ངྱོ་སྤྲྱོད་ཞུ་རྒྱུ།

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།

༡༩༩༧།༩།༡༩

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

སྨན་རྱིས་བསརོ་བསྐདོ།ཉམས་མྱོང་གསྱོག་གྱིན་སྱོབ་གཉརེ་མུ་མཐུད་བྱས་ཏ།ེ བྱོད་

པའྱི་སྨན་གཞུང་ཁྱོག་ལྱོན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགྱོས། ལྱོ་ཤས་རྱིང་

སྱོབ་འཁྱིད་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚད་ལྱོན་པ་ཞྱིག་དང་གདངེ་

ཚདོ་ཐུབ་པ་ཁག་པྱོ་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་བ་སྨན་བགསེ་པ་ད་ེ

ཚོའྱི་གས་ལྱོ་མང་པྱོར་ཉམས་མྱོང་བསགས་ཏ་ེཤསེ་ཡྱོན་

ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། ཉམས་མྱོང་བསག་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་

པྱོ་རདེ། ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རའེྱི་ནད་པ་ཚརོ་ར་བལྟས། སྨན་འདྲ་

ཞྱིག་སྤྲད། དའེྱི་མགྱོ་བུད་ཙམ་བྱུང་ན་ད་ེགའྱི་ཐྱོག་ནས་ཉྱི་

མ་གང་འཁྱོལ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་པར་ནད་རྱིགས་གསར་པ་ལྟ་

བུའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱོང་གྱི་འདུག་ན་སྱོ་སྱོས་

སྨན་གཞུང་ལ་བལྟས། ཕྱོགས་བསྡྱོམས་བརྒྱབ། བརདེ་ཐྱོ་

འདྲ་བྱིས། དུས་དུས་ལ་སྨན་པའྱི་ཚགོས་འདུ་འདྲ་ཚགོས་

པའྱི་སྐབས་ལ་གནད་དྱོན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཉམས་མྱོང་བྱུང༌། 

ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ན་ལགེས་གྱོ་བསྡུར་འདྲ་བྱས། བགྱོ་གངེ་

འདྲ་བྱས། ད་ེའདྲ་བྱས་ན་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་གྱི་རདེ། སྱོ་སྱོ་སརེ་

ལ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་གྱི་རདེ་ལ། སྨན་གཞུང་སྤྱིའྱི་ཐྱོག་ལ་ཡྱིན་

ནའང་རདེ། སྨན་རྱིས་ཁང་སྤྱི་ལ་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་རྒྱུར་

ཏན་ཏན་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོང་གྱི་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྨན་གཞུང་སྔར་

ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢ ནས་ ༡༥ བར་༸སྤྱི་

ནྱོར་༸གྱོང་ས་སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གྱིས་གནས་

མཆྱོག་རྱོ་ར་ེགདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའྱི་བཀའ་

དབང་ཐེངས་ ༣༤ པ་ད་ེབསྩལ་སྐབས་སྨན་རྱིས་ཁང་

ནས་གཙ་ོཆརེ་བྱོད་ནས་ཕབེས་པའྱི་ཆྱོས་ཞུ་བ་རྣམས་དང་། 

རྱིས་མདེ་གྲྭ་བཙུན། དད་ལྡན་མང་ཚགོས་རྣམས་ཀྱི་འཕྱོད་

བསྟནེ་ཞབས་ཞུ་དང་། བྱོད་ནས་ཕབེས་པའྱི་ཆྱོས་ཞུ་བ་

རྣམས་ལ་མཁྱོ་བའྱི་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་སྤུས་ཚངོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་

དམྱིགས་བསལ་སྨན་སར་ཁག་བཞྱི་དང་། བསྐུ་མཉ་ེཚན་

པ་ཞྱིག གསྱོ་རྱིག་ཐྱོན་རྫས་ཚངོ་འགམེས། གཟྱིམ་སྱོས་དང་

སྨན་བསངས་ཚངོ་ཁང་བཅས་གྱོ་སྒྱིག་ཞུས། བརྟག་དཔྱད་

སྨན་ཁང་ཁག་བཞྱི་ནྱི། གསུང་ཆྱོས་རྭ་བའྱི་འཁྱིས་སུ་སྨན་

ཁང་གཅྱིག  མགདྷ་གཙུག་ལག་སྱོབ་གྲྭར་མྱི་མང་སྡྱོད་གུར་

ཡྱོད་སར་གཅྱིག  གཏརེ་སར་དགྱོན་གྱི་འཁྱིས་སུ་གཅྱིག  སེ་

ལནེ་འབེལ་མཐུད་ཁང་དུ་གཅྱིག་བཅས་ཡྱིན།

བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་དེ་དག་ཏུ་དབུས་

ནས་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྱོན་

ལུས་སམེས་སགོ་གྱི་བག་ོགངེ་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་

ལྔ་པ་ཚགོས་འཆར།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལུས་སམེས་སྱོག་གྱི་སྡ་ེཚན་

གྱིས་ལུས་སམེས་སྱོག་གྱི་བགྱོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་

པ་ད་ེཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༤ - ༦ བར་ཉྱིན་གསུམ་

རྱིང་འདྱི་ག་དྷ་ས་བྱོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་གྱོ་སྒྱིག་ཞུ་

རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ཡྱོད། ཐེངས་འདྱིའྱི་བརྱོད་གཞྱི་

ནྱི་སམེས་ནད་སྔྱོན་འགྱོག་བྱ་ཐབས་ (Prevention of 

Mental Disorder) ཞེས་འདམེས་གནང་ཡྱོད་པ་

དང་། དའེྱི་སྟངེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་སམེས་ཁམས་རྱིག་

པ་དང་། བྱོད་ཀྱི་གསྱོ་བ་རྱིག་པ། བྱོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྱིས་

རྱིག་པ། དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་བཅས་གནའ་དངེ་གྱི་རྱིག་

གཞུང་ཆེན་པྱོ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་སེམས་ནད་

སྔྱོན་འགྱོག་བྱ་ཚུལ་སྐྱོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་

གཉྱིས་ར་ེབཅས་ཁྱོན་མཁས་པ་བརྒྱད་གདན་འཛམོ་གནང་

རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། དྱོན་གཉརེ་ཅན་མཉམ་ཞུགས་གནང་

འདྱོད་ཡྱོད་པ་རྣམས་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་

ཕབེས་ནས་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་མཁནེ་རྟྱོགས་ཡྱོང་བར་ཞུ།།

འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།





འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱདེ་ (TB) ནད་ཀྱི་སརོ་གངེ་བ།

གྱོ་ནད་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ལ་དཔྱད་བཅྱོས་བདེ་

སྤྱོད་གནང་བ་ཆེས་དཀྱོན་པྱོ་ཡྱིན་ཀང་ནད་གཞྱི་ཚབས་

ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་ (Extensively drug-resistant TB 

(XDR-TB) དང་། གྱོ་བའམ་དྱོན་སྱོང་གང་རུང་ལ་

གཉན་ཤས་ཆ་ེབས་བ་གཉན་ནད་རྱིགས་གཞན་དང་། གྱོ་

བར་ཁག་ར་འགག་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། སྨན་ཡུན་རྱིང་བཏང་

ཡང་ནད་འབུའྱི་ཚང་འཇྱོམས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་

དཔྱད་བཅྱོས་བེད་སྤྱོད་གནང་སྱོལ་འདུག དཔྱད་བཅྱོས་

ལ་ཕན་ནུས་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་མ་ཟད་ཟུར་ཕྱོག་གྱི་ཉེན་ཁ་

ཡང་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་ད།ེ གྱོ་བར་གཉན་ཁ་དང་། དབུགས་

འཚང་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། གྱོ་ནད་ཊྱི་སྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་

ཀླད་པ་དང་། སྱིང་ག མཁལ་མ། རུས་ཚགིས་བཅས་ཀྱི་ཊྱི་

སྱི་ནད་གཞྱི་ལ་དཔྱད་བཅྱོས་གནང་བཞྱིན་ཡྱོད།

གྱོ་གཅྱོང་ཟད་བྱེད་ནྱི། དེང་རབས་སྨན་

ལུགས་དང་བྱོད་ཀྱི་གསྱོ་རྱིག་གཉྱིས་ཀ་ནས་བཅྱོས་

ཐབས་ཡྱོད་པའྱི་ནད་ཅྱིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡྱིན། 

ནད་འདྱིར་སྨན་བཅྱོས་ཡུན་རྱིང་པྱོ་བྱེད་དགྱོས་ཀྱི་ཡྱོད་

སྟབས་སྨན་གཏྱོང་བ་དང་མཉམ་དུ་ནད་པའྱི་གཟུགས་

གཞྱི་གསྱོ་རྒྱུའང་གལ་ཆནེ་པྱོ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་གཤམ་དུ་

ཡྱོད་པའྱི་ཕན་པའྱི་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་རྣམས་ནད་པས་

ཉྱིན་ལྟར་སྨན་བསྟནེ་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་

ཚ་ེནད་འདྱི་ལས་གང་མགྱོགས་དྲག་སྐེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 

ལུས་སྟྱོབས་ཀང་གསྱོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

ཕན་པའྱི་ཟས་སྐྱོམ།

• བ་ཡྱི་འྱོ་མ། ད་ེམེད་ན་རའྱི་འྱོ་མས་གྱོ་ནད་ལ་ཕན་

པས་ཉྱིན་ལྟར་བསྐྱོལ་ནས་སྔ་དགྱོང་འཐུང་དགྱོས།

• པྱོ་ཚལ་ལྟ་བུ་ལྱོ་མ་ལྗང་ཁུའྱི་ཚལ་རྱིགས་སྱོས་པ་

སྣུམ་བསེགས་མྱིན་པར་རླངས་བཙོས་སམ། ཡང་ན་ཆུ་

བཙོས་རྒྱག་ནས་ཉྱིན་ལྟར་བསྟེན་པ་དང་། དའེྱི་མཉམ་

སྱོག་སྐ་ཅུང་ཟད་བླུགས་ན་ཕན་ཆ།ེ

• ནམ་དུས་སུ་སྨྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ཏྱོག་ཀུ་ཤུ་དང་ཚ་ལུ་

མ་སྱོགས་སྱོས་པ་རྱིགས་ཉྱིན་ལྟར་བསྟནེ་དགྱོས།

• ཤྱིང་ཏྱོག་ལས་སེ་འབྲུས་ཕྱོ་བ་དང་། རྒུན་འབྲུམ་

དང་། སྟར་བུས་གྱོ་བར་ཕན་པས་བསྟནེ་དགྱོས།

བཅྱོས་ཐབས།

གྱོ་ནད་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ཁྱོ་ན་བཅྱོས་པར་

གཉན་འཇྱོམས་སྨན་མང་པྱོ་ཡྱོད་པ་ཕལ་ཆེར་རྱིལ་

བུའམ་ཁབ་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་གནས་ཡྱོད། གྱོ་བའྱི་ཊྱི་སྱི་དང་

ལུས་གནས་གཞན་ཕལ་ཆེར་གྱི་ཊྱི་སྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱི་

སྨན་བཅྱོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ཐུང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་

ཀང་། ཀླད་པའྱི་ཊྱི་སྱི་དང་། ལུས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཀྱི་ཊྱི་

སྱི། ཕྲུ་གུའྱི་རུས་པའྱི་ཊྱི་སྱི་རྣམས་ཀྱི་སྨན་བཅྱོས་དུས་

ཡུན་ལྱོ་གཅྱིག་རདེ་འདུག བྱྱིས་པ་དང་། སྦྲུམ་མ། ལུས་

པྱོའྱི་སྔྱོན་འགྱོག་གྱི་ནུས་པ་ཆེས་ཞན་པའྱི་ཊྱི་སྱི་ནད་པ་

གང་ཡྱིན་ཀང་། ན་ཚོད་དབྱེ་བ་མེད་པར་སྨན་པས་ཊྱི་

སྱི་ནད་འབུ་འགྱོག་སྨན་ནམ་གཉན་འཇྱོམས་སྨན་སྤྲྱོད་

ཀྱི་ཡྱོད། གཙོ་བྱོ་གཉན་སྨན་གཅྱིག་ལས་མང་བ་སྤྲད་

དགྱོས་པ་ནྱི་ (Multidrug-resistant TB) འགྱོག་

ཐབས་ཆེད་དུ་ཡྱིན། སྨན་གཞུང་དགྱོངས་དྱོན་ལྟར་ན་

ཐྱོག་མར་གཉན་སྨན་ཁག་བཞྱི་ཟླ་གཉྱིས་རྱིང་བཏང་

གྱི་ཡྱོད། ད་ེནས་སྨན་བཅྱོས་ཟླ་བ་ ༤ ནས་ ༩ འམ་ཡང་

ན་དེ་ལས་མང་བ་མུ་མཐུད་དགྱོས། ནད་པ་སྱོ་སྱོའྱི་ 

(Sensitivity testing) བརྟག་དཔྱད་ལ་གཞྱིགས་

ནས་གཉན་སྨན་གངས་མང་ཉུང་གཏན་འབེབས་

གནང་བཞྱིན་ཡྱོད། (Directly observed therapy 

(DOT) ཞེས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི་སྨན་ཞབས་པས་བལྟ་

རྟྱོགས་འྱོག་ནད་པར་གསྱོས་སྨན་ཆ་ཚང་བཞེས་དགྱོས་

པ་དང་། སྨན་བཅྱོས་དུས་ཡུན་རྱིང་པྱོ་ཡྱིན་པར་བརྟནེ་

ནད་པས་སྨན་བཟའ་བར་བགེགས་དང་དཀའ་ངལ་མྱི་

ཡྱོང་བར་རྱོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱོད། གལ་ཏེ་གཉན་སྨན་གང་

ཞྱིག་གྱིས་ནད་འབུ་གསྱོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཤེས་ཚེ་གཉན་

སྨན་གཞན་དང་ཆ་སྒྱིག་གནང་ནས་གཏྱོང་བ་ཡྱིན། 

ལྷག་པར་གཉན་ནད་རགེ་དུག་གྱི་ནད་པ་དང་། སྦྲུམ་མ། 

བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་གསྱོ་ཐབས་དང་གསྱོ་ཚུལ་ས་ཚོགས་

བེད་སྤྱོད་གནང་དགྱོས་པ་ཡྱིན། ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་མྱི་ལྡང་

བའྱི་རྱིགས་ (Latent TB) ཀྱི་སྨན་བཅྱོས་དུས་ཡུན་

ནྱི་ཟླ་ ༤ ནས་ ༩ བར་ཡྱིན། ཡང་ན་བདུན་རརེ་གཉན་

འཇྱོམས་སྨན་གཅྱིག་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་བསྟནེ་དགྱོས།

• རྱོ་མངར་བའྱི་སྦྲང་རྱི་ཚད་ལྡན་བསྟནེ་དགྱོས།

• སྣུམ་སགེ་མྱིན་པར་ཁ་ཏྱིག་ཚདོ་མ་སྟ་ེརྱོ་ཁ་ཏྱིག་གྱིས་

སྱིན་དང་རྱིམས་ལ་ཕན་པས་ཉྱིན་གུང་བསྟནེ་དགྱོས།

• བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས་བསྟནེ་པ་དང་། ལྷག་པར་སྣུམ་

གྱི་མཆྱོག་ཞུན་མར་ཚད་ལྡན་ཐྱོ་རེངས་ལྟྱོ་སྟྱོང་དུས་

ཉུང་ཉུང་བསྟནེ་དགྱོས།

• གལ་ཏ་ེཤ་བསྟནེ་གྱི་ཡྱོད་ཚ་ེཉ་ཤ་དང་། ར་ཤ བྱ་ཤ 

ལུག་ཤ་བཅས་སྣུམ་བསགེས་མྱིན་པར་རན་པྱོ་བསྟནེ་དགྱོས།

• ཉྱིན་ལྟར་ཟས་ཟྱོས་པའྱི་རེས་དང་ཁ་སྐྱོམ་པའྱི་

དུས་ལ་སྨན་གྱི་ཐྱོག་མ་ཆུ་ཁྱོལ་དྲྱོད་འཇམ་རན་པྱོ་

བསྟནེ་དགྱོས།

• ཁ་ཟས་སུ་འབས་དང་། འབྲུ་རྱིང་ལས་ཐགས་པའྱི་

རམ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་བསྟནེ་དགྱོས།

དེ་ལས་བཟླྱོག་ཏ་ེཁ་ཟས་རནེ་པ་དང་། སྐམ་

པྱོ། མཁེགས་པྱོ། གང་མྱོ། སྣུམ་དང་མེར་བསེགས་ཆ་ེབ། 

དངེ་དུས་རྫས་སྦྱོར་འྱོག་ཉར་ཚགས་བྱས་པའྱི་ཟས་རྱིགས། 

ཁེངས་པྱོ་སྟེ་དེང་དུས་ཕྱིའྱི་བླུག་སྱོད་མཛེས་ཅྱིང་ནང་

དུ་རླུང་གྱིས་བསྐངས་པའྱི་བཅུད་མདེ་ཁ་ཟས་རྱིགས། ཚ་

དང་སྐྱུར་རྱི་མང་པྱོ་ཡྱོད་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ལ་སྱོགས་པ་

རྣམས་ལུས་ཁམས་སྤྱི་དང་ཁད་པར་དུ་གྱོ་བར་དུག་ལྟར་

གནྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་པས་དུས་རྟག་ཏུ་སང་བར་བྱ་དགྱོས།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

ཡ་ོག་ལས་ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་ཤསེ་བྱ།

སྨན་པ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་གྱིས་རྱོམ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་

དབེ་ 《ཡྱོ་ག་ལས་ནད་རྱིགས་སྔྱོན་འགྱོག་ཤསེ་

བྱ།》 ཞསེ་པ་འདྱི་ནྱི་བྱོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ནད་གཞྱི་

སྔྱོན་འགྱོག་དབེ་ཕངེ་དགུ་པ་ད་ེཆགས་ཡྱོད། ཁྱོང་ནྱི་ལྱོ་

ཤས་སྔྱོན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སྨན་པ་

ཁག་གཅྱིག་ར�ཥྱི་ཀཤེ་རུ་ཡྱོ་ག་སྱོབ་སྦྱོང་ཆདེ་མངགས་པའྱི་

ཁྱོངས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན།  དབེ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་རྱོལ་པའྱི་ཡྱོ་གའྱི་

སྱོབ་དཔྱོན་སྭཱམྱི་ཱསཏྭཱནན་ྡསརསྭཏྱི་ཡྱིས་བརམས་པའྱི་ཡྱོ་

གའྱི་སྐྱོར་གགས་ཆ་ེབའྱི་དབེ་ 《ཨསཱན་པྭཱཎཱཡམཱ་མུདྭཱབནྡྷ།》 

ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་གཞྱི་རར་བཞག་ནས་རྱོམ་སྒྱུར་བྱས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། 

སྨན་རྱིས་ཁང་ནྱི་བཙན་བྱྱོལ་དུ་བྱོད་ཀྱི་སྱོལ་

རྒྱུན་གསྱོ་བ་རྱིག་པ་དང་སྐར་རྱིས་རྱིག་པ་གཉྱིས་འཛནི་

སྐྱོང་སེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པ་ཆ་ེཤྱོས་ཤྱིག་དང་

མང་ཚོགས་འཕྱོད་བསྟནེ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མཁན་རྱིང་

ཤྱོས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན།  ལྷག་པར་ན་ནྱིང་ྋགྱོང་ས་སྐབས་

མགྱོན་ཆེན་པྱོས་བཀའ་སྱོབ་ལམ་སྟྱོན་ཕེབས་པ་ནས་

བཟུང་སྨན་རྱིས་ཁང་འཛནི་སྐྱོང་ནས་ཐུགས་ཁུར་དང་

ཆྱོད་སམེས་བརྟན་པྱོའྱི་ཐྱོག་བྱོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་གཙ་ོ

བྱོར་གྱུར་བའྱི་རྱིས་མེད་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་འཕྱོད་བསྟནེ་

གཅེས་སྲུང་བྱ་ཐབས་ཐད་སྱོ་གང་ས་ནས་ལས་གཞྱི་རྣམ་

མང་སྔར་ལྷག་བརམས་དང་རྱོམ་བཞྱིན་ཡྱོད།  དའེྱི་

ཁྱོངས་ནས་མང་ཚོགས་ཆེད་ནད་གཞྱི་སྔྱོན་འགྱོག་དེབ་

ཕེང་བརྒྱད་སྐྱོར་རྱོམ་སྒྱིག་དང་རྱིན་མེད་འགེམ་སེལ་

ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཁྱོད་ཡང་ཡང་བཅར་

ནས་ནད་རྱིགས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྔྱོན་འགྱོག་དང་ཟས་སྤྱོད་

ལམ་སྟྱོན་གྱི་གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་སྱོགས་ལས་གཞྱི་མུ་

མཐུད་འགྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད་ལ། ད་ཐེངས་བྱོད་ཀྱི་གསྱོ་བ་

རྱིག་པ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་མདེ་ཀང་ཕྱི་རྱོལ་པའྱི་ཡྱོ་

ག་ཉམས་ལེན་བྱེད་པས་འཕྱོད་བསྟནེ་ལ་དངྱོས་སུ་ཕན་

ཐྱོགས་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་འཛམ་གྱིང་ཡྱོངས་གགས་ཡྱིན་པ་

གཞྱི་བཟུང་ད་ེསྔ་སྤྱི་སེར་གང་རུང་ནས་ཡྱོ་གའྱི་སྐྱོར་བྱོད་

སྐད་དུ་དབེ་ཆུང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡྱོད་མདེ་ལ་མ་ལྟྱོས་

པར་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ད་རསེ་བྱོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་བདེ་བག་ཐྱོག་རྟྱོགས་ནུས་པའྱི་གྱོ་བདེ་བ་གཙོ་

འདྱོན་བྱས་ནས་བྱིས་པའྱི་དེབ་འདྱི་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་

པའྱི་ངལ་བ་ལྷུར་ལནེ་བྱས་ཡྱོད།

སྤྱིར་ཡྱོ་ག་ལ་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྱོད་

ཀང་འདྱིར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྱོད་བསྟེན་ལ་དངྱོས་སུ་

ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་ཡྱོད་ད།ེ དབུགས་

སྦྱོང་དང་། ལུས་སྦྱོང་གཉྱིས་ཡྱིན། ད་ེཡང་དབུགས་སྦྱོང་

ལ་ནང་ཚན་ལྔ་དང་། ལུས་སྦྱོང་ལ་དྱོན་ཚན་ཆནེ་པྱོ་དྲུག་

ལ་ནང་ཚན་ཁྱོན་བསྡྱོམས་སུམ་ཅུ་སྱོ་གཅྱིག་ཐྱོག་གྱོ་བད་ེ

ཚིག་གྱི་ལམ་ནས་ངྱོ་སྤྲྱོད། བྱ་ཐབས། གནས་སྐབས་གང་

འདྲ་ཞྱིག་ལ་བྱེད་མྱི་རུང་བ། ཕན་ཡྱོན་སྱོགས་བསྟན་

པ་དང་། དེ་བཞྱིན་བྱ་ཐབས་རྣམས་དཔར་རྱིས་གངས་

ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་སྱོ་ནས་གསལ་བར་བསྟན་ཡྱོད། དབེ་

འདྱི་གང་མགྱོགས་བྱོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་རྱིན་མེད་

འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཙམ་གྱི་ཡྱོ་གའྱི་སྱོ་ནས་

འཕྱོད་བསྟེན་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་རྫྱོགས་པའྱི་གས་

སུ་མ་བཞག་པར་འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་ལམ་སྟྱོན་ལྟར་བྱོད་ཀྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལྱོ་བརྒྱ་དང་གཅྱིག་

འཁྱོར་བའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་ཉྱིན་ནས་བཟུང་ཡྱོ་གའྱི་

དག་ེཆ་ེསྨན་པ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་དང་། ཡྱོ་གའྱི་དག་ེརྒན་ཚ་ེ

རྱིང་དྱོན་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་དངྱོས་སུ་བྱོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་

ཆགས་ཚང་མར་རྱིམ་པས་བཅར་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཡྱོ་

གའྱི་སྱོབ་སྟྱོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་བྱོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་

ནས་ཀང་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཐྱོག་ཚང་མས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་གལ་ཆནེ་པྱོ་ཡྱིན། 

ཕན་པའྱི་སྤྱོད་ལམ་ནྱི།

• དབང་པྱོ་ལྔའྱི་ནང་གསེས་ས་བུག་ནྱི་གྱོ་བའྱི་མེ་

ཏྱོག་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་ཡུལ་དྲྱི་མ་ལས། མེས་ཚིག་པའྱི་

དྲྱི་ངན་སྱོགས་སྱོམ་དྲགས་ཚེ་གྱོ་བར་གནྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་

པས་དྲྱི་ཞྱིམ་ལ་རན་པྱོར་འཇུག་ན་ཕན་ཆ།ེ

• ཐྱོ་རངེས་མཁའ་རླུང་དྭངས་ཞྱིང་གཙང་བས་ཚུྱོད་

ཕེད་ཀ་ཙམ་ཉྱིན་ལྟར་གྱོམ་འགྱོས་ཀྱིས་ལུས་རལ་བྱས་

ན་གྱོ་བར་ཧ་ཅང་ཕན། འྱོན་ཏེ་བང་རྒྱུག་སྱོགས་ལུས་

ཁམས་འཁྲུགས་ཆེ་བའྱི་ལུས་རལ་རྱིགས་དང་ཤུགས་

ལས་རྱིགས་བྱ་རྒྱུ་མེད།

• ཁ་ནས་གྱིང་བུ་སྱོགས་བཏང་དྲགས་པ་དང་། སྐད་

ཤུགས་ཆེན་པྱོ་རྒྱག་དྲགས་པ་ནྱི་གྱོ་བར་གནྱོད་པས་

སྐད་ཤུགས་ཆ་ེཆུང་སྱོམས་པྱོ་དགྱོས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་

གྱོ་བ་དང་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་བར་འབེལ་བ་ཡྱོད་པས་

དབུགས་སྦྱོང་རན་པྱོ་བྱེད་དགྱོས་པ་གལ་ཆ།ེ

• ནད་པ་ཚོར་གཉྱིད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན་པས་

མཚན་མྱོ་ཕྱི་པྱོ་མ་བསྡད་པར་དུས་སུ་གཉྱིད་ལེགས་པ་

ཁུག་ཚ་ེལུས་སེམས་སྤྱི་དང་ཁད་པར་དུ་གྱོ་བར་ཕན། ལྷག་

པར་སྱོས་ཀ་སྟ་ེཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ ༥ བའྱི་བར་ཉྱིན་མྱོའྱི་སྐབས་
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རེས་ཀྱི་བྱོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དང་པྱོ་ད་ེབྱོད་ཟླ་བྱོད་

ཚསེ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རེས་ཀྱི་བྱོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དང་པྱོ་ད་ེབྱོད་ཟླ་བྱོད་

ཚསེ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡ ནས་༣༠ བར་བུམ་སོང་

བྱང་།  ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༢   ཚསེ ༥  སནེ
ས་མེ 

SAT  1-4-2017 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ། 

༢   ཚསེ ༦  ཉྱི
ས་མེ 

SUN  2-4-2017 
Earth-Fire

 ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛམེས།

༢ ཚསེ ༧  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON  3-4-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ།

༢  ཚསེ ༨   མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  4-4-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཀླུ་ཐབེས། ཉྱི་ནག 

༢  ཚསེ ༩  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED  5-4-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཡན་ཀངོ་།

༢  ཚསེ ༡༠    ཕུར
མ་ེརླུང 

THU  6-4-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འྱོན་ཏ་ེསྤྱི་གནམ་སྱོ་

ཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

༢  ཚསེ ༡༡   སངས
ས་ཆུ

FRI  7-4-2017 
Earth-Water

ཚེས་ཆ་འབྱིང་།   མགྱོན་སྱོངས།  

༢  ཚསེ ༡༢  སནེ
ས་མེ

SAT  8-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་དྱོན་སྱོངས།

༢ ཚསེ ༡༣   ཉྱི
མ ེ༢

SUN 9-4-20167
Fire-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བྱྱིས་སྟྱོན་དང་། 

སྱོར་ཕྱིར་མྱི་འཁྱིད།

༢  ཚསེ ༡༤    ཟླ
ཆུ་རླུང 

MON  10-4-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ཁ་མཆུ་སྱོངས།

གས་ོསྦངོ་།

༢  ཚསེ ༡༥ མྱིག
མ་ེརླུང་།

TUE  11-4-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། གཉནེ་འགྱིག་སྱོངས།

༢ ཚསེ ༡༦  ལྷག
ཆུ་རླུང 

WED  12-4-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། མཁར་ལས་སྱོངས།

༢  ཚསེ ༡༧  ཕུར
རླུང  ༢ 

THU  13-4-2017 
Wind-2

ཚེས་ཆ་་བཟང་། བག་མ་གཏྱོང་ལནེ་

འཛམེས།

༢  ཚསེ ༡༨  སངས
ས་མེ

FRI  14-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་གདབ་སྱོངས།

༢ ཚསེ ༡༠  སནེ
ས་མེ

SAT  15-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སྟྱོན་མྱི་བྱ

༢ ཚསེ ༢༠   ཉྱི
ས་མེ

SUN  16-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཀླུ་ལགོ

༢  ཚསེ ༢༢   ཟླ
ས་ཆུ

MON 17-4-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མགྱོན་སྱོངས།

༢  ཚསེ ༢༢  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  18-4-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་དྱོན་མྱི་བྱ།

༢ ཚསེ ༢༣   ལྷག
ཆུ ༢

WED  19-4-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱྱིས་སྟྱོན་དང་། 

སྱོར་འཁྱིད་མྱི་བྱ།

༢ ཚསེ ༢༤   ཕུར
ས་རླུང

THU  20-4-2017 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། ཁ་མཆུ་སྱོངས། 

༢ ཚསེ ༢༥  སངས
ས  ༢

FRI  21-4-2017
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ། 

ཀླུ་ལགོ

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་ ༢ བར་བུམ་

སངོ་ཤར། ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༢ ཚསེ ༢༦  སནེ
ས་ཆུ

SAT  22-4-2017
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། མཁར་ལས་

འཛམེས།

༢  ཚསེ ༢༧   ཉྱི
ས་མེ

SUN  23-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏྱོང་ལནེ་

མྱི་བྱ།

༢  ཚསེ ༢༨  ཟླ
མ་ེཆུ

MON  24-4-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། དུར་གདབ་སྱོངས། 

༢ ཚསེ ༢༩   མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  25-4-2017 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། ཤྱིད་སྟྱོན་སྱོངས།

 གས་ོསྦངོ་།

༢ ཚསེ་ ༣༠  ལྷག
ཆུ ༢

WED  26-4-2017 
Water-2

རྒྱ་ཟླ་ ༤ ཆ།ེ  ཚསེ་ ༡  ཚསེ་ཆ་

བཟང་། འྱོན་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་སྱོ་ཁལེ། 

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཟླ  ༣  ཚསེ ༡  ཕུར
རླུང ༢

THU  27-4-2017 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མགྱོན་སྱོངས།

༣  ཚསེ ༢   སངས
ས་མེ

FRI  28-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་དྱོན་དང་། གཏར་

སགེ་མྱི་བྱ།

༣  ཚསེ ༣   སནེ
ས་མེ 

SAT 29-4-2017 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། བྱྱིས་སྟྱོན་སྱོངས། 

༣  ཚསེ ༤   ཉྱི
ས་མེ 

SUN 30-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྱོངས།

༣  ཚསེ ༥  ཟླ
ཆུ་རླུང

 MON 1-5-2017 
Water-Wind

 ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ནྱོར་ཕྱིར་མྱི་

གཏྱོང་།

ཆད   

༣ ཚསེ ༧   མྱིག
མ་ེརླུང

TUE  2-5-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཡན་ཀངོ་།			 

	

༣  ཚསེ ༨  ལྷག
མ་ེཆུ 

WED 3-5-2017 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་། 

ཀླུ་ལགོ	

༣   ཚསེ ༩   ཕུར
ཆུ་རླུང

THU  4-5-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སྟྱོན་མྱི་རུང་།

༣ ཚསེ ༡༠  སངས
ས་མེ

FRI  5-5-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། སྤྱི་གནམ་སྱོ་ཁལེ། བྱ་

བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༣  ཚསེ ༡༡   སནེ
ས་མེ

SAT  6-5-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཞག་ངན།

༣  ཚསེ ༡༢  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN  7-5-2017 
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། ཚངོ་དྱོན་སྱོངས།

༣  ཚསེ ༡༣   ཟླ
ཆུ་རླུང 

MON  8-5-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བྱྱིས་སྟྱོན་དང་། 

སྱོར་འཁྱིད་སྱོངས།

༣ ཚསེ ༡༤   མྱིག
མ་ེརླུང

TUE  9-5-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཁ་མཆུ་སྱོངས།

༣  ཚསེ ༡༥  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED  10-5-2017 
Water-Wind

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ། 

ཀླུ་ལགོ གས་ོསྦངོ་།

༣ ཚསེ ༡༦   ཕུར
རླུང ༢

THU   11-5-20167
Wind-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཉྱི་ནག

སྨན་པ་གཙ་ོབོ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚ་ེདབང་རྟ་མགྱིན་

མཆགོ་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུར་ཕགོས་བསྐདོ།

བལ་ཡུལ་སྱོག་རའྱི་གྱོ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་

དཔལ་ལྡན་འཕྱོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་དྱོན་ལྟར། ཕྱི་

ལྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡ བར་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་གཙ་ོབྱོ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚ་ེདབང་རྟ་

མགྱིན་ལགས་བལ་ཡུལ་སྱོག་ར་དང་། ཀཐ་མནྜ་ུརུ་ཕྱོགས་

བསྐྱོད་ཞུས། སྱོག་ར་ཁུལ་དུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བྱམས་པ་གྱིང་

དང་། དཔལ་འབྱྱོར་གྱིང་། བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་། བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་

འཁྱིལ་བཅས་སུ་བསྡྱོམས་ནད་པ་གངས་ ༣༥༥ ལ་བརྟག་

དཔྱད་སྨན་བཅྱོས་གནང་། ད་ེནས་རྒྱལ་ས་ཀཐ་མནྜ་ུཁུལ་

དུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ད་ེགའྱི་ཇྱོ་ལ་ཁལེ་དང་། ཅ་སེལ། ཆ་ཏ་

ས་ཀྲྱི་བཅས་སུ་བསྡྱོམས་ནད་པ་གངས་ ༣༥༦ ལ་བརྟག་

དཔྱད་སྨན་བཅྱོས་མཛད།

ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢ ཉྱིན་ཚུར་ལམ་དུ་ལྡྱི་ལྱི་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་འཇམ་དཔྱད་ཁང་དུ་ནད་པ་གངས་ ༡༡༨ ལས་

བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅྱོས་དང་། དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པྱོ་ཆའེྱི་

འཕྱོད་བསྟནེ་ཞབས་ཞུར་བཅར་བ་དང་། སྤྱི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་

༸སྐབས་མགྱོན་ཆནེ་པྱོ་མཆྱོག་གྱིས་རྒྱ་གར་མང་ཚགོས་ལ་

བཀའ་སྱོབ་གནང་སྐབས་ཚགོས་བཅར་ཞུས།

ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་ཝརཱཎཱསཱྱི་བྱོད་

ཀྱི་གཙུག་ལག་སྱོབ་གཉེར་ཁང་གྱིས་གྱོ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་

བྱོད་ལུགས་བརྟག་ཐབས་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆནེ་དུ་གདན་

འདྲནེ་གནང་བ་ལྟར་ཕེབས་ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་བ་

དང་དཔྱད་རྱོམ་སན་སྒྱོན་ཞུས། ས་གནས་དརེ་ཡང་ནད་པ་

གངས་ ༨༨ ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅྱོས་མཛད།།

སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་གཞུང་འབེྲལ་སྐུ་མགོན་

མྱི་ས་གལ་ཆནེ་ཕབེས་པ་ཁག

༢༠༡༦།༡༠།༢༤  Mrs. Madhuri Sondhi, Director ML Sondhi Institute for Asia Pacific

༢༠༡༦།༡༡།༡༠  སལེ་ཇམ་དྱོན་གཅྱོད་བརྒྱུད་སྐུ་མགྱོན་ Ms Philippine དང་གཉནེ་བཤསེ།

༢༠༡༧།༠༢།༠༡  ཨྱིན་ཡུལ་གྱི་ཚགོས་པ་ Wales Green Party ཡྱི་འགྱོ་ཁྱིད་ Ms Pippa Bartolotti.

༢༠༡༧།༠༢།༠༦  ཇར་མན་གཞུང་དཔལ་འབྱྱོར་མཉམ་མཐུན་དང་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེ 
 Dr. Friedrich Kitschelt

བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཆདེ་གུར་གཉྱིས། བཀའ་བརྒྱུད་གཏརེ་

སར་དགྱོན་གྱི་དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའྱི་མཚུར་ཕུ་བ་

བང་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཆདེ་གུར་གཉྱིས་དང་འཛནི་

ཆས་མལ་གདན། ས་ེལནེ་འབེལ་མཐུད་ཁང་ནས་བརྟག་

དཔྱད་ཁང་། སྨན་མཛདོ་ཁང་། སྨན་ལས་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་

ཡུལ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སྡྱོད་གུར་གསུམ་དང་འཛིན་ཆས་

བཅས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡྱོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དགའ་

ལྡན་ཕྱོ་བང་ནས་དཔལ་དུས་འཁྱོར་བཀའ་དབང་གྲུབ་རེས་

སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པྱོས་སྨན་རྒྱུ་རྱིགས་

་་་སོར་བསྐདོ།
ཤོག་ངོས་ ༡ འཕོས།

འགའ་ཞྱིག་གསྱོལ་སྩལ་བྱུང་བར་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་

ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུས་བྱོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

ཀྱི་དཔལ་འབྱྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་༸གྱོང་ས་མཆྱོག་གྱི་ཡྱིད་

ཆསེ་དག་ེར་ནས་ཐངེས་འདྱིའྱི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའྱི་

བཀའ་དབང་དང་སྟབས་བསྟུན་རྱོ་གདན་ཁུལ་དུ་ཉམ་ཐག་

ནད་པར་སྨན་སྦྱིན་ཆདེ་སྱོར་འབུམ་བརྒྱད་གནང་ཡྱོད། ད་ེ

བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཟུར་པ་བད་ེཁང་ཚ་ེརྱིང་

རྱོ་ར་ེལགས་ནས་ཀང་ཐངེས་འདྱིའྱི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་

ལྱོའྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ་སྐབས་སྨན་སྦྱིན་འབུལ་ཆེད་

སྱོར་འབུམ་གཅྱིག་ཞལ་འདབེས་གནང་བྱུང་བར་ཡྱི་རང་

བསྔགས་བརྱོད་ཞུ།།

ནས་བརམས་ཏ་ེསྤྱི་ཡྱོངས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་པ་རདེ། 

འྱོན་ཀང་དངེ་སང་གྱི་ན་ཚ་གསར་པ་དཔརེ་

ན་ཨཌེས་ེ (AIDS) ཟེར་བ་བྱོད་པས་རགེ་དུག་ཟེར་བ་

ད་ེམྱིན་ནམ། དངེ་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྨན་པ་ཚསོ་རྫས་

སྦྱོར་འདྲ་མྱི་འདྲ་ས་ཚགོས་བྱས་པའྱི་རེྐན་གྱིས་ནད་གསར་

པ་གཉན་ནད། སྐྲན་ནད་མང་པྱོ་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་ཚུལ་ཟེར་བ་

ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ང་རང་ཚསོ་བརྟག་དཔྱད་ཕྱོགས་བསྡྱོམས་

བྱདེ་ཐུབ་ན། ར་བའྱི་བྱོད་པའྱི་སྨན་གཞུང་སྔ་མྱོ་ནས་ཕུན་

སུམ་ཚགོས་པྱོ་ཡྱོད་པ་དའེྱི་ཐྱོག་ལ་ཁ་སྐྱོང་ཡན་ལག་གྱི་ཚུལ་

དུ་སྨན་གསར་པ་བཟྱོ་རྒྱུ་ད་ེགས་ཡྱོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ།

ཁདེ་རང་ཚ་ོརྱིས་ཀྱི་སྱོབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཁག་ཅྱིག་

ཡྱོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ལས་ཀའྱི་རྱིགས་མང་པྱོ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ནང་

གང་ས་ནས་གངེ་གཞྱི་ལྷགས་པའྱི་ར་དྱོན་གཅྱིག་དངུལ་གྱི་

ཐྱོག་ནས་ཡྱོང་གྱི་ཡྱོད་པ་རེད། ལས་དྱོན་བྱདེ་མཁན་གྱིས་

བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་ཡྱོད་ནའང༌། ཡྱི་གའེྱི་ཐྱོག་གམ་རྱིས་

ཁའྱི་ཐྱོག་ནས་ཁམས་དྭངས་པྱོ་ཞྱིག་མེད་ན་དྭྱོགས་པ་ཟ་

དགྱོས་པ་ཞྱིག་ཡྱོང་བ་དང༌། 

རྱིས་ལ་ཧ་ེབག་ཡྱོད་པའྱི་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་

ད་ེབས་ཀང་ཡྱི་གའེྱི་ཐྱོག་ནས་གསལ་པྱོ་མདེ་པ་དང༌། རྱིས་

ཁའྱི་ཐྱོག་ནས་གསལ་པྱོ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུར་བརྟནེ་

རྱིས་ཁར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པྱོ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆནེ་པྱོ་རདེ།

་་་བཀའ་སོབ།
ཤོག་ངོས་ ༡ འཕོས།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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ཆང་རག་འཐུང་མཁན་གྱིས་སང་མེད་བྱདེ་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུན་ཤསེ།

༢  ན་ཚ་འགའ་ཞྱིག་ཕྱོག་སྐབས་ཆང་རག་

འཐུང་མྱི་ཉན།

ཁག་ཤདེ་མཐྱོ་བ་དང་། སྱིང་གྱི་ནད། མཆྱིན་ནད། 

ཕྱོ་བ་སྨུག་པྱོའྱི་ནད་བཅས་དང་ད་ེམྱིན་དྱོས་དྲག་གྱི་ནད་

རྱིགས་ས་ཚགོས་ཕྱོག་སྐབས་ཆང་རག་འཐུང་མྱི་ཉན་ལ། ནད་

པས་སྨན་འགའ་གཏྱོང་བའྱི་སྐབས་སུའང་ཆང་རག་འཐུང་

མྱི་ཉན། དཔརེ་ན་འབམ་གྲུམ་ན་མཁན་གྱིས་སྨན་ཨ་སྱི་ཕྱི་

ལྱིན་ནམ་ཝ་ེཐྱི་ཧྲུའུ་ཞསེ་པ་སྱོགས་གཏྱོང་སྐབས་ཆང་འཐུང་

ན་ཕྱོ་རྒྱུ་ནས་ཁག་དྱོན་ས་བ་དང་། གཅྱིན་པ་མངར་འགྱུར་གྱི་

ནད་པས་ཅ་ཧྱོང་ཏྱིང་ཉྱིའྱོ་དང་མངར་རྒྱུ་འཐནེ་བྱདེ་སྨན་ས་

ཚགོས་གཏྱོང་སྐབས་ཆང་རག་འཐུང་ན་ཁག་ནང་གྱི་མངར་

རྒྱུ་ཉུང་དྲགས་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེཞྱིང་། གང་ཤུ་ཕྱོག་མཁན་ནད་

པས་སྨན་ཨན་ཅ་ཱཏྱིའ་ེལྱིང་ཞསེ་པ་གཏྱོང་སྐབས་ཆང་འཐུང་

ན་མཆྱིན་པར་གནྱོད་སྐྱོན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆནེ་གཏྱོང་བ་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་པ་དང་འབེལ། གཞན་ཡང་། དབང་ར་ཉམས་ཏ་ེགཉྱིད་

ཆག་མཁན་གྱིས་ཆང་རག་བཏུངས་རསེ་གཉྱིད་ཡརེ་བའྱི་

ནད་རྟགས་ཡྱོང་གྱི་རདེ།

༣  ཟ་བཏུང་མཉམ་དུ་བྱདེ་དགྱོས་པ་ལས། གྱོད་

ཁྱོག་སྟྱོང་པར་ཆང་རག་འཐུང་མྱི་རུང་། 

གྱོད་ཁྱོག་སྟྱོང་པར་ཆང་རག་གང་འདྱོད་

བཏུངས་ནས་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་ཕྱིན་ཚ་ེཆང་རག་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་

ལུས་པྱོར་གནྱོད་ཚད་ཆེ་ཤྱོས་སུ་སེབས་ཀྱི་ཡྱོད་པ་དང་

སམེས་སྡུག་ཆ་ེབ་དང་ཁྱོང་ཁྱོ་ལངས་རེྐན་ཆང་རག་འཐུང་

བ་ཚང་མར་ར་བཟྱི་ས་པྱོ་ཡྱོད་ཅྱིང་། ད་ེལས་ཟས་ཟ་གྱིན་དུ་

ཆང་འཐུང་བ་ཡྱིན་ན་ཆང་རག་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་འཇུ་ཡས་འགྱོར་

བ་ཡྱོད་པས་ཆང་རག་དལ་པྱོར་འཐུང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་

ཚལི་དང་སྤྲྱི་དཀར་འབལེ་བའྱི་ཟས་རྱིགས་མང་ཙམ་བཟས་

ན་ཆང་རག་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་ཕྱོ་བའྱི་སྐྱི་པགས་ལ་གནྱོད་ཤུགས་

ཆུང་དུ་འགྱོ་ཐུབ། ཆང་རག་འཐུང་སྐབས་སན་ཟས་རྱིགས་

དང་། སྱོག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བཟྱོས་པའྱི་ཟས་རྱིགས། སྱོ་ངའྱི་

 བཀྲ་ཤྱིས་དུས་ཆནེ་དང་ཁྱིམ་མྱི་དགའ་འཛམོས་

བྱུང་དུས་ཆང་རག་བཤམས་ནས་དགའ་སྟྱོན་རྟནེ་འབལེ་

ཞུ་བ་ནྱི་འཇྱིག་རྟནེ་མྱིའྱི་འགྱོ་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ་ཆང་རག་

འཚམ་པྱོ་ཞྱིག་འཐུང་བ་ཡྱིན་ན། དངྱོས་གནས་ར་ལམ་བད་ེ

ཞྱིང་ལུས་དྲྱོད་གསྱོ་བ་དང་ངལ་དུབ་སལེ་བར་ཕན་ཐྱོགས་

ཡྱོད་པ་རདེ། འྱོན་ཀང་ཆང་རག་འཐུང་རྒྱུ་མང་དྲགས་

ན་དབང་ར་དང་ཟུངས་ཁག་བཅས་ལ་གནྱོད་པ་མ་ཟད། 

སྐབས་ར་ེད་དུང་ན་ཚ་མང་པྱོ་ཁྱིད་ཡྱོང་བར་བརྟནེ། ཆང་

རག་འཐུང་སྐབས་དགྱོས་ངསེ་ཀྱི་འཕྱོད་བསྟནེ་རྒྱུན་ཤསེ་ལ་

སང་མདེ་བྱདེ་མྱི་རུང་།

༡  ཆང་རག་འཇམ་པྱོའྱི་རྱིགས་ཚད་རན་པྱོ་

ཞྱིག་འཐུང་ན་འཕྱོད་ཆ།ེ 

ངར་ཞྱིང་གར་བའྱི་ཨ་རག་དཀར་པྱོ་ཡུན་རྱིང་

འཐུང་ན་ག་ེབ་དང་། མྱིད་པ། ཕྱོ་བ། གཤརེ་རྨནེ། མཆྱིན་

མཁྱིས། སྐ་ེའཕལེ་ཕ་ཕུང་། གྲུབ་བྱདེ་འདུ་བའྱི་ཀླད་ཕུང་

གྱི་རྒྱབ་ས།ེ འབུར་ཀླད་སྨད་མ་བཅས་ཚང་མར་གནྱོད་ཀྱི་

ཡྱོད་པ་ལག་ལནེ་ཐྱོག་ནས་ར་སྤྲྱོད་བྱུང་བ་རདེ། གྲུབ་བྱདེ་

འདུ་བའྱི་ཀླད་ཕུང་གྱི་རྒྱབ་ས་ེདང་འབུར་ཀླད་སྨད་མའྱི་

བྱདེ་ལས་ཀྱིས་གཞྱོན་ནུ་དང་ལྱོ་ཆུང་གྱི་ལུས་ཕུང་རྒྱས་རྒྱུར་

ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པྱོ་ཐྱོན་གྱི་ཡྱོད་ཅྱིང་། ཆང་རག་གྱི་ཉྱིང་

ཁུས་ཕྱོ་མྱོ་སྱོ་སྱོའྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཕེལ་བར་

གཏྱོར་བཤྱིག་ཚབས་ཆནེ་གཏྱོང་གྱི་ཡྱོད་པར་བརྟནེ། ལུས་

ཕུང་འཚར་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱོན་ནུ་དང་ལྱོ་ཆུང་ཚསོ་ཨ་རག་

ངར་པྱོ་འཐུང་མྱི་ཉན། ཨ་རག་འཇམ་པྱོ་མྱིའྱི་གཟུགས་པྱོར་

གནྱོད་ཤས་ཅུང་ཆུང་བ་དང་འབལེ། རྒྱུན་དུ་རྒུན་འབྲུམ་ཨ་

རག་དང་འབྱི་རག་སྱོགས་ལྟ་བུ་ཤྱིང་ཏྱོག་གྱི་ཆང་རག་ཕན་

བུ་འཐུང་ན་མྱི་ལུས་ཀྱི་བད་ེཐང་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ངསེ་ཅན་

ཞྱིག་ཡྱོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ར་བཟྱི་བའྱི་རསེ་སུ་ལུས་པྱོར་

མྱི་གནྱོད་པ་གཏན་ནས་ཡྱོད་མྱི་སྱིད་པས་འཐུང་ཚད་རན་

པྱོ་བྱདེ་རྒྱུར་དྱོ་སང་ཆནེ་པྱོ་བྱདེ་དགྱོས།

སརེ་ཐྱིག སྔྱོ་ཚལ་སྱོས་པ་སྱོགས་མང་ཙམ་བཟས་ན། ཆང་

རག་གྱི་དུག་ཤདེ་སལེ་བར་ཕན་ཆ།ེ

༤  ཆང་རག་འཐུང་མཁན་གྱིས་ཐ་མག་

འཐནེ་མྱི་ཉན།

ཆང་རག་འཐུང་སྐབས་ཐ་མག་འཐེན་ན་ཐ་

མག་ནང་གྱི་དུག་དངྱོས་ལུས་པྱོར་འཇུ་མྱུར་བ་མ་ཟད་ད་ེ

གཉྱིས་དབར་རམ་འདེགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐྱོན་ནས་གནྱོད་

ཤས་ཆ་ེརུ་འགྱོ་གྱི་གྱི་ཡྱོད་ཅྱིང་། དཔྱད་གཞྱི་འབྱོར་ཆནེ་གྱི་

ཐྱོག་ནས་ར་སྤྲྱོད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཆང་རག་འཐུང་སྐབས་

ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་ནང་སའྱི་ངན་སྐྲན་དང་གེ་བའྱི་ངན་

སྐྲན་ཕྱོག་མཁན་ཞ་ེདྲག་མང་བ་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། ཆང་རག་

འཐུང་སྐབས་ཐ་མག་འཐནེ་ན་ད་དུང་མཆྱིན་ཁམས་ཀྱི་

དུག་སལེ་ཁུར་པྱོ་ལྗྱིད་དུ་འགྱོ་བ་དང་། རྱིང་འབུད་གསར་

ལནེ་ནུས་པར་ཤུགས་སྐྱོན་ཐབེས་ཐྱོག་ལུས་པྱོའྱི་ནད་འགྱོག་

ནུས་ཤུགས་ཉམས་ནས་ཆང་རག་གྱི་ཉྱིང་ཁུའྱི་དུག་ཕྱོག་པ་

དང་། འཚ་ོབཅུད་མྱི་འདང་བ། དབང་ར་ཉམས་པ་སྱོགས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱོང་ས་པྱོ་ཡྱོད་པ་དང་འབེལ། གལ་སྱིད་

སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ཤྱོར་བའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབའམ་སད་ཕྱིན་

ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་བད་ེཐང་ལ་གནྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་རདེ།

༥ ར་དྭངས་བྱདེ་ཀྱི་ཟས་རྱིགས་འདམེས་དགྱོས། 

ཟས་རྱིགས་མང་པྱོ་དཔརེ་ན། གང་ཚལ་ལ་ཕུག་སྱིལ་སྱིལ་

དང་། པད་ཚལ་ནང་སྱིང་མངར་སྐྱུར། ཤྱིང་ཏྱོག་ཨ་མྲ་སྱོས་

པ། སན་མ་ནག་པྱོའམ་སན་ལབེ་ཀྱི་ལྡ་ེགུ ཤྱིང་ཏྱོག་སྱོས་པ་

བཅས་ཚང་མས་ར་ཡག་པྱོ་དྭངས་ཐུབ་ལ། བཏུང་བ་གང་

མྱོ་སྱོགས་ཀྱིས་ཀང་ར་དྭངས་ཐུབ། ཆང་རག་འཐུང་མང་

བའྱི་རསེ་ལ་གྱོང་གསལ་གྱི་ཟས་རྱིགས་ས་ཁ་གཉྱིས་གསུམ་

བཟས་ནས་ར་དྭངས་ཐབས་བྱས་ཆྱོག ཡྱིན་ནའང་ཇ་གར་

པྱོའམ་ཁ་ཧྥ་ེཇ་འཐུང་མྱི་ཉན། ཆང་བཏུང་རསེ་ཇ་གར་

པྱོ་མང་པྱོ་འཐུང་ན་མཁལ་མ་དང་སྱིང་ཁམས་ཀྱི་འགན་

འབབ་ལྗྱིད་དུ་འགྱོ་གྱི་ཡྱོད་ཅྱིང་། ཆང་རག་ནང་པ་པྱི་ཐུའྱོ་

སྱོན་ཡན་ཞེས་པ་སྱོགས་ལྷྱོད་འཇགས་དངྱོས་པྱོའྱི་རྱིགས་

མང་པྱོ་ཡྱོད་པས་ཆང་བཏུངས་རསེ་སྤྱིར་བཏང་གཉྱིད་སྨན་

གཏྱོང་མྱི་ཉན།

༦  ཆང་བཏུངས་རསེ་འཁྲུག་ལས་ཆསེ་མྱི་ཉན།

ཆང་རག་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་རྣམས་མྱིའྱི་གཟུགས་པྱོ་ནས་ཕྱིར་

བཤང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་འགྱོར་པྱོ་ཡྱོད་ཅྱིང་། ནམ་རྒྱུན་ཆང་རག་

ཉྱིང་ཁུ་ནས་དྱོན་པའྱི་འདྲསེ་སྦྱོར་དངྱོས་རྫས་དབྱེ་ཆྱོན་

ཞསེ་པ་དའེྱི་དུག་ཤདེ་ཉུང་མཐར་ཡང་ཆུ་ཚདོ་གསུམ་བཞྱི་

སྱོང་རསེ་གཞྱི་ནས་ཡལ་འགྱོ་གྱི་ཡྱོད་པར་བརྟནེ། ཆང་རག་

བཏུངས་རསེ་འཁྲུགས་ལས་ཆ་ེདྲགས་ན་ཆང་རག་གྱི་ཉྱིང་

ཁུའྱི་དུག་ཤདེ་ནུས་པ་ཐྱོན་ཤུགས་ཆ་ེརུ་འགྱོ་གྱི་ཡྱོད། གཞན་

ཡང་ར་བཟྱི་མཁན་ཚང་མར་སྤྲྱོ་བ་འཕལེ་བ་ནས་ཤསེ་ཚརོ་

མདེ་པ་ཆགས་པའྱི་གྱོ་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱོད་པར་བརྟནེ་མྱི་ཁ་ཤས་

ཆང་རག་བཏུངས་རསེ་ར་བཟྱི་མདེ་པར་སང་ཡང་འགུལ་

སྐྱོད་དུས་ཡུན་ཕན་བུ་བྱས་རསེ་ར་བཟྱི་ནས་རྱིལ་འགྱོ་གྱི་

ཡྱོད་པ་རདེ། མྱི་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཆང་རག་བཏུངས་རསེ་

སྤྲྱོ་བ་རབ་ཏུ་འཕལེ་ནས་རླངས་འཁྱོར་གཏྱོང་བའམ་སག་

སག་བཞྱོན་ནས་གང་སར་དཀྲྱོག་དཀྲྱོག་བྱེད་པ་ནྱི་དྱོན་

དངྱོས་ཐྱོག་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབས་རང་གཞན་གཉྱིས་ཀར་གནྱོད་

པ་ཞྱིག་རདེ། ཆང་རག་བཏུངས་རསེ་ར་བཟྱི་མདེ་ནའང་

རྱིག་པ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་དྭངས་པྱོ་མདེ་རྐནེ་གྱོ་བུར་ཐྱོབ་རྒྱག་

གྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་བྱུང་ཚ་ེབེྱད་ཚདོ་མ་ཐྱིགས་པ་ཡྱོང་ཉནེ་

ཆ་ེབས། ཆང་རག་འཐུང་མང་བའྱི་མྱི་རྣམས་ཁ་ཁུ་སྱིམ་པྱོར་

ཉལ་ནས་ངལ་གསྱོ་ཆུ་ཚདོ་གསུམ་བཞྱི་རྒྱག་དགྱོས།

གཞན་ཡང་། ཆང་རག་བཏུངས་རསེ་མཉམ་

དུ་ཉལ་བ་ལས་འཁྱོར་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡ་མ་གཟུགས་འབྱུང་

ཚད་མཐྱོ་བ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ཡ་མ་གཟུགས་ཆགས་མདེ་

ནའང་སྐསེ་པའྱི་རསེ་ལ་བྱོ་རྱིག་དམན་པར་བརྟནེ་གཞྱོན་

ནུ་བཟའ་ཚང་གསར་པ་ཚོའྱི་ངྱོས་ནས་བཤད་ན་ར་བཟྱི་

དུས་མངལ་མྱི་འཁྱོར་བ་བྱེད་རྒྱུར་དེ་བས་ཀང་དྱོ་སང་

ཆནེ་པྱོ་བྱདེ་དགྱོས། 

ཁདེ་ཀྱིས་ཐ་མག་བཅད་ན་ལགེས།
ཚ་ེརྱིང་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།

ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཐ་མག་གྱི་དུ་

ཞག་ཧའྱོ་ཧངེ་གང་རྔུབ་པའྱི་དུས་མཚུངས་སུ། གྱོ་བའྱི་ནང་

ལ་དུ་རྡུལ་རབ་ཕ་དུང་ཕྱུར་ ༥༠ རྔུབ་ཀྱི་ཡྱོད། ཉྱིན་རརེ་

ཐ་མག་སམ་ཆུང་གང་ར་ེའཐནེ་གྱི་ཡྱོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་

གྱོ་ཡུའྱི་ཡན་ལག་ལ་ལྱོ་རརེ་ལ་ེམུའུ་ཨར་ཧ་ྥའཕནེ་ཐྱིག་གྱི་

ཁབ་འགེད་འཕྱོ་འྱོད་ཧའྱོ་ 5000 - 5500 ཕྱོག་གྱི་ཡྱོད་

པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་བང་ཁར་ X འཕྱོ་འྱོད་ཀྱི་གྱོག་པར་ཐངེས་

༡༥༠ ནས་ ༢༠༠ བངས་པའྱི་འཕནེ་ཐྱིག་ཕྱོག་ཚད་དང་

འདྲ་བས་འྱོས་ཚད་ལས་ལྡབ་ ༩ ནས་ ༡༠ བརྒལ་ཡྱོད།  ཐ་

མག་ནང་ཚདོ་རྱིས་ལྟར་ན་མ་མཐར་ཡང་རྫས་འགྱུར་གྲུབ་

ཆ་རྱིགས་ ༧༥༠ ཡྱོད་པའྱི་ནང་དུག་རྫས་གཙ་ོབྱོ་ཉྱི་ཀུའུ་

ཏྱིང་དང་། འཚགི་སྣུམ། སྤུ་སའྱི་དབྱྱིབས་ཀྱི་དུག་རྒྱུ་གར་པྱོ། 

འབྱར་ཁུ་འཁངེ་རྫས། ཀྱོ དབྱྱི་དབྱང་ཧྭ་ཐན་སྱོགས་མཆྱིས།

ལུས་དལ་སམེས་ལྷྱོད་སྤྲྱོ་པྱོར་བཞུགས། །ཞལ་ནས་

དུ་བའྱི་སྨུག་རླངས་འཕྱུར། །བལྟས་ན་སྐྱིད་པའྱི་ཚུལ་མངྱོན་

ཡང་། །ཚརོ་མདེ་ལུས་ཕུང་དུག་གྱིས་འཚསོ། །རསེ་འགྱོད་སྨན་

བསེྟན་མ་དགྱོས་གྱོང་། །ཐ་མག་ནད་དུག་བཀག་ན་ལགེས།།

ཤོག་ངོས་ ༢ འཕོས།

་་་ནད་ཀྱི་སརོ་གངེ་བ།

གཉྱིད་ཅུང་ཟད་ཉལ་ན་ལུས་ཁམས་ནང་རླུང་འཕལེ་བ་ད་ེ

ཞྱི་བར་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱོད་པས་ཕན།

• སྨན་བཅྱོས་རྣམས་དུས་ཐྱོག་ཏུ་བསྟེན་དགྱོས་པ་

དང་། སྨན་མ་ཟ་བའྱི་གྱོང་དུ་སངས་རྒྱས་སྨན་བ་ཡྱིད་ལ་

སྱོམ་ནས་སྨན་བའྱི་གཟུངས་སྔགས་སྱོགས་བཟླས་ཚ་ེཕན་ཆ།ེ

• རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་ལྟ་བུ་མཁའ་རླུང་འབག་བཙགོ་

ཆ་ེབའྱི་གནས་སུ་ཡུན་རྱིང་པྱོ་སྡྱོད་པ་དང་། དུ་བ་ཆརེ་ཡྱོད་

པའྱི་གནས་དཔེར་ན་ཁང་པའྱི་ནང་བསང་རྫས་བཏང་

དྲགས་པ། བཟྱོ་གྲྭ་དང་གད་སྱིགས་མརེ་སགེ་གཏྱོང་སའྱི་ཉ་ེ

འགམ་ལ་ཡུན་རྱིང་སྡྱོད་པ། ད་ེབཞྱིན་ཐ་མག་གྱི་དུ་བ་ཁྱོག་

པའྱི་ནང་སྱོང་དྲགས་པ་སྱོགས་ཀྱིས་གྱོ་བར་ཤྱིན་ཏུ་གནྱོད་

པས་ཡུལ་དེ་དག་སྱོང་ནས་ཁ་རླུང་གཙང་མ་དང་དུ་བ་

མདེ་སར་བསྡད་ན་ཕན་ཆ།ེ

• ཉྱིན་ལྟར་ལུས་ཁམས་གཙང་ཁྲུས་ཡག་པྱོ་བྱས་ན་

ལུས་ཁམས་ཀྱི་མ་ེདྲྱོད་རྒྱས་ཏ་ེཁ་ཟས་འཇུ་སྟྱོབས་འཕེལ་

བས་ཕན་ཆ།ེ

• ནད་འདྱིའྱི་ཐྱོག་སེམས་ངལ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་

སམེས་ལ་མ་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་བྱདེ་དྲགས་པ། སམེས་

གུ་དྱོགས་པྱོ་བྱེད་པ། རང་ཉྱིད་སྐྱོན་གྱི་གྱོང་བུ་ཞྱིག་ཏུ་

བལྟས་ནས་རང་གྱིས་རང་ལ་མྱི་དགའ་བ་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་

ཤྱིན་ཏུ་གནྱོད་ཆ་ེབ་ཡྱོད། དརེ་བརྟནེ་ཁྱོང་ཁྱོ་དང་ཞ་ེསྡང་

སྱོགས་མ་བྱདེ་པར་སམེས་གུ་ཡངས་པྱོ་དང་། མྱི་འཁྲུགས་

པ་སྱོམས་པ། ཞྱི་ཞྱིང་འཇམ་པ། ཡྱིད་འྱོང་གྱི་གྱོགས་རྣམས་

བསྟནེ་ཞྱིང་སྤྲྱོ་སང་ལྡན་པའྱི་གཏམ་གངེ་བ་དང་། སན་པའྱི་

ཚགི་གྱིས་སྨྲ་བར་བྱས་ན་ལུས་སམེས་གསྱོ་བར་ཧ་ཅང་ཕན།།

རྱིན་ཆནེ་གྱིས་བསྒྱུར།

APRIL DASAR ISSUE 37.indd   4 30-03-2017   12:41:32


