
༄༅ །བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའ་ིདགོངས་དོན་བཀའ་བོན་ཁི་པས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལན་
ཚགོས་ས་བཀའ་བོན་འོས་དམགིས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རས་ས་ིའཐས་ལན་ཚོགས་ས་འབལ་དགོས་ལར་
ཕན་གི་བཀའ་ཤག་ཏ་བཀའ་བོན་འོས་དམགིས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རས་གཤམ་གསལ།

༡༽ མཚན། འབ ོང ་ཆང ་ད ང ོས ་ག བ །
༢༽ འཁངས་ལོ། ༡༩༥༦
༣༽ ད་ལའི་བཞགས་ཡལ། མ་ེགན། ད་ར་ཤ་ལཱ།
༤༽ ད་ལའི་ཕག་ལས། བཀའ་བོན་ཟར་འཕལ།

༥༽ ལ ོ་རས ་ ས ིང ་བ སས །
B.A. ཐོན་རེས་ ༡༩༧༧ ནས་གཞང་ཞབས་ཞས་ཏེ་ ༡༩༩༣ ནས་བདེ་སང་
ལས་ཁངས་ཀ་ིདང་ཆའེི་ཕག་ལས་གནང་མས་ཐོག་ ༢༠༠༧ ལོར་སབས་བཅ་གསམ་པའི་བཀའ་ཤག་ཏ་
འོས་ཐོན་གིས་བདེ་སང་བཀའ་བོན་ག་ིམཛད་འགན་བཞེས་ཡོད། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ཉེར་གཅིག་
པར་གསལ་བའི་བཀའ་བོན་གི་འོས་ཆོས་རམས་ཡོངས་རོགས་ཚང་ཡོད།

༡༽ མཚན། ཚ ེ་ར ིང ་ད ོན ་གབ །
༢༽ འཁངས་ལོ། ༡༩༦༠
༣༽ ད་ལའི་བཞགས་ཡལ། གངས་ཅན་སདི་གཤངོས། ད་ར་ཤ་ལཱ།
༤༽ ད་ལའི་ཕག་ལས། བཀའ་བོན་ཟར་འཕལ།

༥༽ ལ ོ་རས ་ ས ིང ་བ སས །
M. Com ཐནོ་རེས་ ༡༩༨༤ ནས་གཞང་ཞབས་ཞས་ཏེ་ ༢༠༠༠ ནས་དང་
ཆའེི་གནས་རམི་ཐོག་ཤེས་རིག་དང་ནང་སདི་དང་ཆེ་གནང༌། ༢༠༠༧ ལོར་
སབས་ བཅ་གསམ་པའི་བཀའ་ཤག་ཏ་འོས་ཐནོ་གིས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གི་མཛད་འགན་བཞེས་



ཡདོ། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བོན་གི་འོས་ཆོས་རམས་ཡངོས་རོགས་
ཚང་ཡོད།

༡༽ མཚན།  པད ྨ་ཆ ོས ་འབ ོར །
༢༽ འཁངས་ལོ། ༡༩༤༥
༣༽ ད་ལའི་བཞགས་ཡལ། ཨ་རི་ཀ་ལི་ཕོར་ནིཡ།
༤༽ ད་ལའི་ཕག་ལས། བཀའ་བོན་ཟར་པ།

༥༽ ལ ོ་རས ་ ས ིང ་བ སས །
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ར་གར་ད་ཕེབས་རེས་ ༡༩༦༤ ནས་ ༡༩༨༤ 
བར་ཅན་དི་གར་པན་ཇབ་གཙག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ག་ིཨེ་ཤ་ཡའི་རིག་གནས་སེ་ཚན་ནང་བོད་ཀི་
སད་ཡིག་དང་རལ་རབས་ལོ་རས་ཀི་སོབ་ཁིད་གནང༌། ༡༩༧༢ ལོར་ཅན་དི་གར་ས་གནས་གཞོན་ན་
གསར་འཛགས་ཀིས་སབས་བཞི་རིང་ས་གནས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ༡༩༧༤ ལོར་བོད་ཀི་གཞནོ་ན་ལན་
ཚགོས་ཀི་དབས་ས་ིཁབ་རན་ལས་ས་འོས་འདེམས། ༡༩༩༢ དང་ ༡༩༩༦ ལོར་སབས་བཅ་གཅིག་པ་
དང་བཅ་གཉིས་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐས་ལན་ཚོགས་ས་འདེམས་ཐནོ། ༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༡ བར་
སབས་བཅ་གཅིག་པའི་བཀའ་ཤག་ཏ་བདེ་སང་བཀའ་བོན་ག་ིམཛད་འགན་བཅས་བཞེས་ཡོད། བཅའ་
ཁམིས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བོན་ག་ིའོས་ཆོས་རམས་ཡོངས་རོགས་ཚང་ཡོད།

༡༽ མཚན།  ར ་ར ི་ ས ོལ ་མ །
༢༽ འཁངས་ལོ། ༡༩༦༤
༣༽ ད་ལའི་བཞགས་ཡལ། དལིླིའ་གསར་པ།
༤༽ ད་ལའི་ཕག་ལས།    སི་འཐས་ཚོགས་གཞནོ་ཟར་འཕལ།

༥༽ ལ ོ་རས ་ ས ིང ་བ སས །
༡༩༨༤ ལོར་བོད་མི་རམས་བཙན་བལོ་ད་འབོར་ནས་ལོ་ང་ོཉི་ཤ་ར་ལ་འཁོར་བའི་སབས་དེར་བདོ་ཀི་
གཞོན་ན་ལན་ཚགོས་ཀི་དབས་ས་ིཁབ་རན་ལས་ཁང་ད་བད་མེད་སེ་ཚན་གི་འགན་འཁར་བ་བསོ་
གཞག་དང༌། ༡༩༨༦ ལོར་བོད་ཀི་གཞོན་ནའི་དབས་སི་ཁབ་རས་ལས་པར་འོས་འདེམས་ཐོག་རིག་
གཞང་འགན་འཛིན། ༡༩༨༩ ལོར་བསར་ད་བདོ་ཀི་གཞོན་ནའི་ལན་ཚོགས་ཀི་དབས་སི་ཁབ་རན་ལས་
ས་འོས་འདེམས་ཀིས་དིལ་བསགས་འགན་འཛིན་དང་དེའ་ིརེས་ཟང་འབེལ་དང་ཆེའི་མཚན་གནས་



བཞེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ༡༩༩༦ ༢༠༠༡ ༢༠༠༦ བཅས་བསད་མར་སབས་བཞིའི་རིང་བདོ་མི་མང་སི་
འཐས་ལན་ཚོགས་ས་འདམེས་ཐོན་གིས་ཐེངས་ ༣ རིང་སི་འཐས་ལན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་གི་
མཛད་འགན་བཅས་བཞེས་ཡོད། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བནོ་གི་
འོས་ཆོས་རམས་ཡོངས་རགོས་ཚང་ཡོད།

༡༽ མཚན། བད ེ་ས ིད ་ཆ ོས ་ད བངས །
༢༽ འཁངས་ལོ། ༡༩༦༦
༣༽ ད་ལའི་བཞགས་ཡལ། མནོ་ཀེ་ཡོལ། ཁེ་ན་ཌ།
༤༽ ད་ལའི་ཕག་ལས། ཨ་རིའི་སི་འཐས་ལས་ཐགོ

༥༽ ལ ོ་རས ་ ས ིང ་བ སས །  
ཕི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་ར་གར་ནས་ཁ་ེན་ཌར་གཞིས་སོས་གནང༌། དེར་
དབས་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་སི་ཚོགས་ཡར་རས་ཀི་རགི་གནས་ཐོག་  M.A. 

ཐནོ་རེས་ ༡༩༩༠ ལོར་བོད་མི་ཨ་རིར་ (Connecticut,  USA)   གཞིས་སོས་ཀི་ལས་གཞིར་ཞབས་
ཞ་གནང༌།  ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༣ བར་ཨ་རི་ཀན་ཕན་ཐེབས་ར་ཚོགས་པའི་ལས་འཆར་འོག་བོད་ནང་
སི་ཚོགས་ཡར་རས་ཀི་ལས་གཞིའི་འགན་འཁར་བ་དང༌། Pepperidge  Farm Inc.དང་ Canada World 

Youth  ཞེས་པའི་སིག་འཛགས་ཁག་ནང་མི་མང་འབེལ་མཐད་པ། ད་ལའི་ཆར་མནོ་ཀེ་ཡོལ་མཐ་ོརིམ་
སོབ་ག་ཆེན་མོའི་ཁེ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༠།༠༠ ལག་གི་སན་ཁང་གསར་རག་གི་ལས་གཞི་ར་ཆེ་ཞིག་འགོ་
བཞནི་ཡོད་པ་དེའི་འབེལ་མཐད་པའི་མཚན་གནས་བཅས་བཞེས་མས་ཡིན། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་
ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བོན་གི་འོས་ཆོས་རམས་ཡངོས་རོགས་ཚང་ཡོད།



༡༽ མཚན།    ཚ ེ་ར ིང ་ད བང་ཕག
༢༽ འཁངས་ལོ།  ༡༩༧༤
༣༽ ད་ལའི་བཞགས་ཡལ། སེལ་ཀོབ་བོད་མའིི་གཞིས་སར།
༤༽ ད་ལའི་ཕག་ལས། སེལ་ཀོབ་འཚ་ོབེད་སན་ཁང་ད་ཕི་
ལགས་སན་པ།

༥༽ ལ ོ་རས ་ ས ིང ་བ སས །
༡༩༩༣ ལོར་གཞིས་རིམ་སོབ་ཐོན་རེས་ ༡༩༩༤ ལོར་ཤེས་རགི་ལས་ཁངས་ཀི་སན་སོབ་ཁོངས་ས་
འདེམས་ཐནོ་བང་སེ་པོ་ལནེ་ཊའ་ིརལ་ས་ཝར་སོར་དམིགས་བསལ་སན་གི་མཐོ་སོབ་ཁང་ད་སན་པའི་
སོབ་སོང་དང༌། ཟབ་སངོ༌། ཉམས་མོང་བཅས་མཐར་ཕིན་ནས་ ༢༠༠༣ ལོར་ཆེ་བསོད་ལག་འཁེར་ཐོབ། 
སོབ་སོང་མཐར་སོན་རེས་ར་གར་ད་ཕིར་ཕེབས་ཀིས་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༨ བར་འཕོད་བསེན་ཁབ་
ཁངོས་ཨོ་རི་ས་ ཕན་ཚོགས་གངི་སན་བ་སན་ཁང་ག་ིསན་པ་དང༌། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༠༩  བར་ར་ོརེ་
གངི་སབས་བཅོལ་བོད་མིའི་རང་སོབས་སན་ཁང་གི་འགན་འཛནི་དང་སན་པ་གཅགི་ལོགས། ༢༠༠༩ 
ནས་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་ག་ིསན་པའི་ལས་འགན་བཅས་ཞ་མས་ཡིན། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་
ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བོན་གི་འོས་ཆོས་རམས་ཡངོས་རོགས་ཚང་ཡོད།


