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ད་ེརིང་གི་བདོ་འད་ིསང་ཉནི་ཁདེ་ཚོ་ཆགས་ཉནེ་ཡོད།

བཙན་བལོ་བའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མེད་ཀང་མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ང་ཚོ་ཡར་ཐནོ་ཆེ་བ་བུང་ཡོད།

བདོ་ནང་ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པར་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སེམས་འཚབ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་བདོ་ཀི་གཟ་ི
ཚ་སྡ་ེདགུའ་ིརངོ་ཁུལ་ད་ུས་ཡོམ་བརྒྱབ་པར་བརནེ་
བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་ནས་གོད་ཆག་ཕགོ་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས།	 	 	 དཀའ་
སྡུག་མངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་གནང་
དནོ།	 རྔ་པ་གཟ་ིཚ་སྡ་ེདགུའ་ིརངོ་ཁུལ་ད་ུས་ཡོམ་
གི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པར་ང་རང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	
གོད་ཆག་འགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་རྣམས་ལ་
མ་ངན་ཞུ་རུྒྱ་དང་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་སེམས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ཆ་རྫ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་
གཞི་འག་ོམུས་ཡིན་ཡང་གོད་ཆག་ད་ེརིགས་དངེ་
སབྐས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་སངེ་ཡང་ཡང་འབུང་བཞིན་
ཡོད་སབས་རུྒྱ་རྐནེ་ང་ོམ་གང་ཡིན་ཐགོ་ངསེ་པར་
ད་ུརྩད་ཞིབ་གནང་དགསོ།			ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་
སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་		༨	ཚེས་	༡		བར་
ལ་དགྭས་སུ་མཛད་འཕནི་ཁག་ལེགས་པར་བསྐངས་
རེས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་གནང་མཛད་ནས་ལྡ་ིལི་དང་
ད་ེརསེ་གངོ་ཁརེ་མུམ་བྷའེི་ནང་མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་
བསྐངས་རསེ་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་བཞུགས་
སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་གནང་མཛད།
ད་ེཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གྷ་གལ་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་སབྐས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་སོགས་ཀིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	།

༸སྐ་ུངལ་གསོ་གནང་མཛད་ཆེད་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ི
མཛད་འཆར་ཕིར་བསྡ་ུམཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤར་མཛད་རིམ་སྔནོ་སོང་ལརྟ་ན་༸སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

བྷཌོསྭ་ནའ་ིརྒྱལ་ས་ག་ྷབྷ་ོརོན་ནང་ Gaborone 

ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥	ནས་	༢༠	བར་སེམས་དང་
སགོ་གི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
གནནོ་ཤུགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཇི་ལྟར་
གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཡུལ་
དའེི་སིད་གཞུང་ནས་ཀང་ཆིབས་སུྒར་ལ་དགག་
བ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཁར་༸གོང་ས་མཆོག་ཡུལ་
དརེ་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་ཚེ་དགའ་བསུ་ཡོད་སྐརོ་
གི་རྣམ་འགུར་གསལ་སནོ་གནང་བ་ད་ེལརྟ་ཡང་།	
འདས་པའི་བདནུ་ཕག་འགའ་ཤས་ནང་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་
བཅས་སུ་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་གཅིག་
མཇུག་གཉསི་མཐུད་བསྐངས་གནང་མཛད་རྐེན་
ཐུན་མོང་གདལུ་བའི་སྣང་ངརོ་༸སྐུ་ཐང་ཧ་ཅང་
ཆད་གནང་མཛད་ཚུལ་བསན་པར་བརནེ།རེ་ཞིག་
གླངི་ཆེན་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཕིར་

བསྡ་ུམཛད་པ་དང་སྦྲགས་བྷཌོ་སྭ་ནའ་ི Botswana 

སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨི་ཡན་ཁམཱ་ Ian Khama 

མཆོག་དང་སེམས་དང་སགོ་གི་	 Mind & Life 

Institute འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུསུ་སན་བའྷརོ་ཝུ་ 

Dr. Susan Bauer-Wu	རྣམ་གཉསི་ལ་དགངོས་
སེལ་ཞུས་གནང་མཛད་འདགུ	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི ་དདེ་དཔནོ་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གསར་འགུར་རྩམོ་སིྒག་མཐུན་
ཚོགས་	 Editors’ Guild of India ནས་
ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་
ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ		
ད་ེསའྔི་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་དམ་པ་སྐ་ུཞབས་
པཎ་ིཏ་ན་ེར་ུ Pandit Jawaharlal Nehru 

མཆོག་གི་བཞུག་ཏནི་མུར་ི  Teen Murti 

Bhavan ཞསེ་པ་དརེ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དྲནི་བསྐངས་ནས་རཱཇནེྡྲ་མཱ་ཐུར་ Rajendra 

Mathur Memorial Lecture མཆོག་གི་
རསེ་དྲན་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མར་རྩོམ་སིྒག་མཐུན་

ཚོགས་ཀི་དངུལ་གཉརེ་སྐུ་ཞབས་ཀལ་ཡཱན་
ཤངྐར་ Kalyani Shankar ལགས་ཀིས་
ཚོགས་བཅར་བ་མི་གངས་	 ༣༥༠	 ཕབེས་
པ་རྣམས་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་བསུན་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་རཱཇ་
ཅངེ་གབ་པ་ Raj Chengappa ལགས་ཀིས་
མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་ཞུས།	 	 	 ད་ེརསེ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།			ད་ེ
རིང་རསེ་དྲན་གི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ངསོ་རང་
སདྐ་ཆ་ཤོད་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་ཐབོ་པར་དགའ་

སྤབོས་ཧ་ཅང་སྐསེ་བུང་།	 འཛམ་གླངི་འད་ི
ནི་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ནང་འཚོ་བཞིན་པའི་མི་
འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་
བདག་པ་ཞིག་རེད།	 	 	 རྒྱལ་ཁབ་སུ་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ནང་གནས་
པའི་མི་སེར་ཚོར་བདག་ཡོད་ཡོད་པ་ལས་
ཆབ་སདི་འག་ོཁདི་དང་རྒྱལ་པ།ོ	 	 བཙུན་
མོ།		བ་ླཆེན།		དབང་ཆ་གཅིག་བསྡསུ་པ་
ཚོར་བདག་མེད།			མི་མང་ལ་བདག་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ད་ེམི་མང་གིས་འཛིན་སྐངོ་བེད་
ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ད་ེནི་མང་
གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ།
ངསོ་རང་ཆུང་དསུ་བདོ་ད་ུཡོད་སྐབས་བདོ་
གཞུང་གི་ལམ་སལོ་རྙངི་པ་དརེ་ཞན་ཆ་མང་
པ་ོཡོད་པ་མཐངོ་བུང་།	 	 དབང་ཆ་ཤུགས་
ཆེ་བ་མི་རེ་ཟུང་གི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་
རེད།	 	 གསར་འགུར་ལ་མཚོན་ན་ཀ་བླནོ་
སྦུག་ནས་བདོ་ཀི་མེ་ལོང་།	 ཞསེ་པའ་ིགསར་
ཤོག་གཅིག་མཚམས་རེ་བདོ་ནང་འབོར་
བ་མ་གཏགོས་བདོ་ནང་གསར་ཤོག་གཅིག་
ཀང་མེད།			ངསོ་ལ་མཚོན་ན་གནས་ཚུལ་
མང་ཆེ་བ་ནརོ་གླངི་ཕ་ོབང་ནང་གི་གད་པ་ཚོ་

ནས་ཤེས་ཀི་འདགུ	ཅསེ་དང་།
	 མུ་མཐུད་ད་ེགསུང་དནོ།	 ངསོ་
རང་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལ་ཡིད་རང་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས་
ལམ་ལུགས་ད་ེངསེ་པར་ད་ུལག་བསར་ཡོང་
རུྒྱར་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད།	 	 དརེ་
བརནེ་བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ཀིས་
བཙན་བོལ་བའི་སིྤ་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
ལས་མེད་ཀང་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་ཐགོ་
ནས་བརོད་ན་ང་ཚོའི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱ་ནག་
སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ང་ཚོ་ཡར་ཐོན་
ཆེ་བ་བུང་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་ནང་
དའུང་མཐར་ང་ཚོ་ལྟར་མང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་ལག་བསར་བ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་རེ་བ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།		རྒྱ་གར་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་
འཛམ་གླངི་ནང་མི་འབརོ་མང་ཤོས་ཡོད་པའ་ི
མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཆགས་ཡོད།			
དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་གི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ཞི་
བད་ེབརན་ལྷངི་ཆེ་བ་ཡོད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡའི་གངོ་ཁརེ་ཀནེ་བྷ་ེར་ནང་ད་ུརྒྱལ་
ཡོངས་གསར་འགདོ་མཐུན་ཚོགས་སུ་ Na-

tional Press Club of Australia  བདོ་དང་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ།	 སབོས་འབརོ་མངའ་ཐང་
རྒྱས་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུམང་གཙོ་
ཇི་ལརྟ་གནས་ཐུབ་བམ།	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི་ཐོག་བདོ་དནོ་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཡུལ་དའེ་ིགསར་འགདོ་
པ་དང་རྩོམ་སིྒག་པ་གགས་ཅན་གཙོ་གས་
རྣམས་ཕབེས་འདགུ་པ་མ་ཟད།		ལགྷ་པར་
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་དཔྱད་གླངེ་སྐབས་རྣ་ོངར་ལྡན་
པའི་ཐགོ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་ Chris Uhlmann 

ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་གནང་
འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཞི་དྲག་གི་ཐབས་

ལམ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་བདོ་ནང་དབང་
སུྒར་བདེ་ཐབས་བས་པའི་བརུྒྱད་རིམ་སྐརོ་

གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་ཆ་རུྒྱས་ཡོང་བར་
བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཤེས་དགསོ།	 	 བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་མ་ཤེས་པར་ཁདེ་ཚོས་
རྒྱ་ནག་སྐརོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བུས་སྐརོ་
ནམ་ཡང་ཤེས་ཐབས་བལ།	 བདོ་ནང་རྒྱ་མི་
ཡོང་སྐབས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་
བེད་མཁན་ཡིན་ཚུལ་དང་བདོ་མིའི་ཞིང་
འབགོ་གི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རུྒྱ་ཁོ་པ་
ཚོའི་ལས་འགན་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་མ་ཟད།		
བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཟནི་རསེ་རྒྱ་མི་ཚོ་
བདོ་ད་ུསྡདོ་རོགས་ཟརེ་ཡང་བསདྡ་རུྒྱ་མིན་

ཚུལ་སོགས་བཤད་ཡོད།	 རྒྱ་མིས་བདོ་ནང་
འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ལ་སདྙ་ནས་གཞུང་

ལམ་དང་ཟམ་པ།	གནམ་ཐང་སོགས་བཟསོ་
པ་མ་ཟད།	 	 རང་གི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་
བདོ་མིའི་ཐགོ་ལག་བསར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་
སླད་བདོ་མི་ཚོས་དད་བཀུར་ཞུ་ས་བླ་ཆེན་
ཁག་དང་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཤུགས་རྐེན་ཡོད་
པའི་སྐུ་དྲག་སོགས་འབརོ་ལནྡ་གལ་རིམ་གི་
ནང་མི་ཁག་གཅིག་དང་ལག་སྦྲལེ་བས་ནས་
བདོ་མི་རྣམས་ཀི་བསམ་བླ་ོབཀུག་ཐབས་
བས་ཡོད་ཀང་ལམ་ལྷངོས་བུང་མེད།	 ཅསེ་
དང་།
	 སིད་གཞུང་ཇི ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

རུང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འཇམ་པའོི་སབོས་
ཤུགས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་སྤད་ཐུབ་ན་བསམ་པ་
ཡོད།	 	 ད་ེན་ིའག་ོསངས་ཤིག་རེད།	 འནོ་
ཀང་ཤུགས་རྐེན་སྤོད་སངས་དེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལརྟ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བཙན་དབང་
བཏང་བ་དང་།	 ཁ་ལ་མི་ཉན་མཁན་ཚོར་
སྡིགས་ར་བཏང་བ་སོགས་ཀི་བེད་བབ་ད་ེ
དག་ནི་ཨོ་གླིང་ཡུལ་འདིས་ཧ་ཅང་གཙིགས་
ཆེར་འཛིན་བཞིན་པའི་མང་གཙོའི་ལྟ་གུབ་
ཀི་དགོངས་དནོ་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 ཉནེ་ཁ་ཞིག་ཀང་
ཆགས་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ང་རང་བདོ་མི་
ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	
༡༩༥༠	 འག་ོསདོ་ད་ུགནས་ཚུལ་གང་བུང་
བ་རྣམས་བཤད་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེ
རིང་གི་བདོ་ད་ེསང་ཉནི་ཁདེ་ཚོ་ཆགས་ཉནེ་
ཡོད།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་གླངེ་སླངོ་བདེ་བཞིན་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་
གི་སིད་བུས་ལ་སེམས་འཚབ་ཇེ་ཆེར་འག་ོ
བཞིན་འདགུ		ཅསེ་སོགས་གསུངས།།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་མཇལ་འཕད་ཀི་
ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་པ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་

ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སྣ་ེའཁིད་པའི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་
རྒྱ་གར་ཆར་དསུ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་
པའི་སབྐས་དང་བསནུ་གང་ཅིའི་འབལེ་ལམ་

ཆེད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༣༠	
ནས་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༨	 བར་ཉནི་བཅུའ་ི
རིང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་

མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་ཀི་ལས་རིམ་
ཁག་ལེགས་པར་གུབ་གནང་ཡོད་འདགུ	 སིྤ་
འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ད་བར་རྒྱ་
གར་སདི་དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་	 ༡༥	 དང་།	

མངའ་སྡ་ེཁག་	 ༡༦	 གི་གསོ་ཚོགས་གངོ་
འགོ་གི་འཐུས་མི་ཁནོ་	 ༣༨	 མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེམཚུངས་རྒྱ་གར་
ཆབ་སདི་བསམ་བླའོ་ིསླབོ་སནོ་པ་ Think 

Tank གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་སླབོ་དཔནོ་ཝི་ཇེ་ཀུ་མར་མ་ན་ོཏ་
ར་	 Prof. Vijay Kumar Manotra, for-

mer MP) མཆོག་དང་།	 ཨིན་དར་གནྷ་ད་ི
རྒྱལ་ཡོངས་སུྒ་རྩལ་བས་ིགནས་ཁང་གི་དབུ་
འཛིན་ President of Indira Gandhi Na-

tional Centre for Arts སྐ་ུཞབས་རམ་བ་ྷ
ཏུར་	 རཡ་ (Shri. Ram Bahadur Rai) 

མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀང་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད་འདགུ

	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ཉནི་
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༦།༣༠	
ནས་	༨།༠༠	བར་ Constitution Club of 

India ནང་ཚོགས་གནང་ཡོད་འདགུ	ཚོགས་
འདའིུ་ནང་རྒྱ་གར་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་	
༨	ཀི་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་	༡༥	
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
སྣ་ེའཁིད་པའི་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
དང་།	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུྲང་
ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོཨརྱ་ལགས།	 འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་།	 ཚོགས་

དུྲང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་བཅས་
ཚོགས་འདུའི ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིགཙོ་སྐངོ་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ཤན་
ཏ་ཀུ་མར་ Shri Shanta Kumar ལགས་
ཀིས་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་གསུང་
དནོ།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ད་ེའཛམ་གླངི་ནང་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་རྙིང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་
ཚོགས་པ་ད་ེནི་ཧ་ཅང་གི་ནསུ་པ་ཅན་ཞིག་
རེད་ཅསེ་གསུངས་གནང་འདགུ	།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་སིམ་ལར་གཞུང་
འབལེ་འཚམས་གཟགིས་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་ས་ྔདྲ་ོཕག་ཚོད་	 ༨	 ཐགོ་དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སིམ་ལ་
ཊ་ཝི་མཽར་ད་ུཕབེས་འབརོ་སྐབས་སིམ་ལ་
དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་གི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་།	 ས་འཐུས།	 རང་བདནེ་
འཐུས་མི།	གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིས་གནས་
གཞནོ་ན་ུདང་བ ེུད་ཀི་འཐུས་མི།	 ཐུབ་བསན་
ར་ོར་ེབག་ཨེ་ཝཾ་ལྕགོ་སྒར་ཆོས་འཁོར་རྣམ་
རྒྱལ་གླངི་གི་འཐུས་མི།	 སན་ཇ་ོལི་ཇ་ོནང་
མ་དགནོ་གི་འཐུས་མི།	 སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་
ཀི་རེག་ཊར་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་ཞུས་འདགུ
	 ཕི་ཚེས་	༤	ཉནི་མཛད་རིམ་ལརྟ་
ས་ྔདྲ་ོཕག་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་ཧམཱིཅལ་མངའ་
སྡའེི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་
ཝི་སི་ཕརྐ་ V.C Pharka མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཀིས་ད ེ་སྔ ་བཙན་བོལ་བ ོད་ཕུག་
རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་སྨན་པའི་སླབོ་སྦངོ་
ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མིག་གཉིས་ཡོད་ཐོག་

སླར་ཡང་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པསོ་སྨན་པའི་
སླབོ་སྦངོ་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མིག་འཕར་མ་

གཉསི་གནང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་དནོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་ཞུ ་བ་དང་སངོ་མིན་
སྒལོ་དཀར་གི་སྐུ་ཐང་འབངི་བ་གཅིག་དང་
ཨ་ཤི་མཇལ་དར་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་
ཅན་ཞིག་ཕུལ་ཏ་ེབཀའ་མོལ་གནང་ཞོར་
ད།ུ	 སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	
ཧིམཱཅལ་མངའ་སྡའེི ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་
གཏན་སླབོ་ཁག་ནང་བདོ་ཕུག་ཇི་ཡོད་དང་།	

དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་གྭ་བཙུན་ཇི་ཡོད་བཅས་ཀི་
ཐ་ོགཞུང་གང་མུར་འབུལ་དགོས་པ་དང་།	

	

ཧིམཱཅལ་མངའ་ཁོངས་བདོ་མིའི ་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་གང་
མུར་སིམ་ལར་ཚོགས་འད་ུཞིག་འཚོག་ཐུབ་
ན་འཕལ་ད་ུལག་ལེན་འཁལེ་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བར་ེརེས་དང་མ་
འངོས་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཕོགས་
ཐད་ཁ་གསལ་ཆགས་རུྒྱ་ཞསེ་གསུངས་ཡོད་
འདགུ	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་ར་ོར་ེམཆོག་གི་༸སྐ་ུཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་དང་འབལེ་བའ་ིཔར་རིས་
འགམེས་སནོ་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	
དང་	 ༨	 བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་འགམེས་སནོ་ཚན་
པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཏཱཇ་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད།ུ	༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕངེ་	༡༣	
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་
ར་ོར་ེམཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་དང་འབལེ་
བའི་པར་རིས་འགམེས་སནོ་མཚན་ཞབས་
ངག་དབང་ར་ོརའེ་ིརསེ་དྲན།	 ཞསེ་པ་དརེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུ་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་
ཐབོ་ས་ེཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་འགམེས་སནོ་ཡོད་

སར་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་ནས་

ཐུགས་ཞིབ་མཛད།	 སིྤར་ཉནི་གཉསི་རིང་
གི་འགམེས་སནོ་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ཏཱཇ་

གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་རུ་སུའི་ཚན་རིག་པ་གགས་
ཅན་ཁག་ཅིག་དང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་

གི་མཁས་པའི་དབར་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་
སྐབས་དང་བསནུ་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ	 ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་ཕི་དྲལི་བདོ་
ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་པ་དང་མོ་སི་ཀ་ོསྐུ་ཚབ་
དནོ་ཁང་གཉསི་བཟུང་འབལེ་ཐགོ་ཡིན་འདགུ
བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་བཅར་མཁན་ར་ུསུའ་ི
ཚན་རིག་པས་གཙོས་མང་ཚོགས་བཅས་
ཀི་འགམེས་སནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་གནང་
བ་མ་ཟད།	 ར་ུསུ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་ནས་བདོ་དང་ཨ་རུ་སུ་གཉསི་འབལེ་བ་
དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེས་ྔརུྒྱས་མངའ་རྩ་བ་ནས་
མེད་ཐངེས་འདིར་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་
ར་ོརའེི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་ནས་བདོ་དང་ཨུ་རུ་

སུ་གཉསི་ད་ེསྔ་ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་སབས་ཁངོ་རང་དགའ་ཚོར་དང་
ང་ོམཚར་སྐདེ་དགསོ་པ་བུང་ཚུལ་གསུངས།
དེ་ཡང་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་ར ་ོརེ་
མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༨༥༤	 ལོར་སྐ་ུའཁུངས་
ཤིང་ཕི་ལོ་	༡༩༣༨	ལོར་སྐ་ུགཤེགས་འདགུ	
ཁོང་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་པའི་དགེ་འདནུ་པ་
ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 དག་ེལུགས་ཆོས་བརུྒྱད་
ཁངོས་སུ་གཏགོས།	 ཁངོ་༸གངོ་ས་༸སྐ་ུ
ཕངེ་	 ༡༣	 ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་ཞབས་
བདནུ་ནས་གཅིག་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།	ཡོངས་
གགས་སུ་མཚན་ཉདི་མཁན་པ་ོཞསེ་ཞུ་སལོ་
ཡོད་འདགུ	།

རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་པའ་ིཉནི་མོར་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་གཙོ་བརོ་
གུར་བའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད།	
འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་འདྲ་མིན་ནང་གནས་
སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོས།	
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༡༩༤༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥	ཉནི་
རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའི་བཙན་རྒྱལ་ལམ་ལུགས་
ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེ
ད་བར་མི་ལོ་	 ༧༡	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསནུ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་ར་སར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་
མདནུ་ཐང་ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་ཕག་རོགས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 ས་ིཞུ་
བ་དུྲང་འཕར་ཡན་གི་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་པའི་
དསུ་ཆེན་ཐངེས་	༧༡	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་
མཁའ་དབིངས་སུ་བསྒངེས་བ་དང་ཆབས་
ཅིག་ཚང་མས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་གུླ་དབངས་སུ་
གརེ།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་རྒྱ་གར་ཨིན་
ཇིའི་དབང་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེམི་
ལོ་	 ༧༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཁད་པར་
ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངས་དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་
སབྐས་འདརི།	 རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་
ཡར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་ཆགས་ཐུབ་པ་དང་།			ཡུལ་མི་
རྣམས་བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་ཐུབ་པའི་
བཀྲ་ཤིས་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
འཁདོ།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

ཚན་རིྩས་དང།	ཨིན་ཇི།	ཁརོ་ཡུག	སིྤ་ཚོགས་རིག་གནས་སོགས་ཀི་བརྙན་དབེ་ལས་གཞི་དང་འབལེ་བའ་ི
ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༩	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སིྤ་དང་
ལྷག་པར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་དང་།	 	 གསོ་ཚོགས་

ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་

མཇལ་འཕད་གནང་ནས་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་
ཛ་དྲག་གནས་སངས་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་
མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་

ཡིག	ཁརོ་ཡུག་སོགས་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་
གསུམ་ནས་བརིྩ ་མེད་ར ོག་རོལ་གཏོང་
བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བརནེ།	 ད་ཆ་བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་དུ་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་
ལམ་ནས་ཞི་རོལ་རྔམ་སནོ་བེད་བཞིན་པ་
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	ནས་ད་བར་བདོ་མི་	
༡༥༠	མ་ཟནི་ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།	 	 རང་སགེ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཁདོ་བདོ་མི་རན་གཞོན་
བར་གསུམ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 ཤེས་ཡོན་
ཡོད་མེད་དང་།	 	 ཕ་ོམོ་དབརེ་མེད་སོགས་

མདརོ་ན་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་བདོ་མི་ཚོས་
གདངོ་ལེན་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་སླབོ་གཉརེ་བ་ཡུལ་
བས་ིགནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་གསེར་
ར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་གི་ག་ཤག་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་བཅས་ཀི་ལས་འགུལ་
ཟེར་བ་བཙན་གིས་སྤལེ ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ།	
ཕོགས་མཚུངས་བདོ་མི་འབགོ་པ་རྣམས་ཀི་
གནས་སངས་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 དསུ་
སྐབས་ནས་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་

གི་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པར་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བུས་གཞིར་བཟུང་བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་
སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞི་
བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་དནོ་ཕན་ལནྡ་
པའི་གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་སླད་འབད་
བརྩོན་མི་བདེ་པའི་གནས་སངས་རྣམས་
ཞུས་རེས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ནས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་རྣམ་པ་གསལ་འདནོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༨	 དང་	 ༩	 བཅས་ཉནི་
གངས་གཉསི་རིང་ཚན་རིྩས་དང།	 ཨིན་ཇི།	
ཁརོ་ཡུག	 སིྤ་ཚོགས་རིག་གནས་སོགས་ཀི་
བརྙན་དབེ་ལས་གཞི་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་
སྦངོ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཞབས་
ཕནེ་སི་སི་དྷ་ོན་ི Francis Downey མཆོག	
ལམྕ་ལ་ད་ྷ Lata མཆོག	 དངེ་རབས་ཤེས་
ཡོན་ཚན་པའ་ིའགན་ཛིན་བསན་འཛིན་ར་ོར་ེ
ལགས།	 སྃབྷ་ོཊའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་དུྲག་དང་།	

ཅོན་ཏ་ར་དང་ར་ཤོད་བ ོད་ཁིམ་བཅས་
ནས་ཚོགས་བཅར་བ་དག་ེརན་གངས་	 ༢༠	
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་དངེ་
རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བསན་འཛིན་ར ོ་རེ་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་ཚོགས་བཅར་
བ་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེ
རསེ་སྐ་ུཞབས་ཕནེ་སི་སི་དྷ་ོན་ི Francis 

Downey མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་ཚན་རིག་ནི་གལ་གནད་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་སླབོ་གྭ་སོ་སོའི་དགེ་རན་རྣམས་
ནས་མི་རབས་གསར་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་སྤོད་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་
སླབོ ་ཕུག་རྣམས་ལ་གཞི་རྩའི ་ཚན་རིག་

གི་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 ད་ེ

རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 སླབོ་ག་ྭཁག་གི་དག་ེརན་དང་ལནྷ་ད་ུ
འཛོམས་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ
བུང་།	 ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ནང་མང་
ཆེ་བ་གཞནོ་སྐསེ་ཤ་སག་རེད་འདགུ	 ཟབ་
སྦངོ་འདི་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་བརིྩས་ནས་

རྣམ་པ་ཚོ་འདིར་ས་ཐག་རིང་པ་ོནས་ཕབེས་
པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཟབ་སྦངོ་གི་དསུ་ཚོད་

འཕ་ོབརླག་མ་བཏང་བར་ད་ོསྣང་གནང་དགསོ་
སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་ཐངེས་
འདིའི་ཟབ་སྦངོ་ནས་གང་སྦངས་པ་དང་ཤེས་

པ་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་ལ་
ཕབེས་ནས་ལག་བསར་གནང་རུྒྱ་ད་ེབས་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
ད་ེནས་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཏ་ེ
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་གལོ་
ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ལ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་བདོ་ཀི་
ཐེབས་རྩ་བརུྒྱད་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་	
USAID	ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལྡ་ིལིར་གཞུང་དནོ་ཕགོས་བསྐདོ་
ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་

འབོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀི ་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའི ་
ཁལ་བསྡ་ུལས་ཁུངས་ཀི་ GST Commis-

sioner  སྐ་ུཞབས་ཨུ་པནེ་དར་གྷུབ་ཏ་ Up-

endra Gupta མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁལ་སྐརོ་
ལམ་སནོ་དང་།	 བཀའ་བསྡརུ་ཞུ་དགསོ་
ཁག་ཞུས།	 ད་ེནས་ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨་༣༠	 ཐགོ་རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་ཁལ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ Additional 

Director General	 སྐ་ུཞབས་སན་ཇ་ེགྷ་ེ

ལོཏ་ Captain Sanjay Gehlot  མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་།	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༣་
༣༠	 ཐགོ་ Federation of Indian Cham-

ber of Commerce and Industries ( FIC-

CI) དུྲང་ཆེ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ Nirankan 

Saxena མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་
མཉམ་བདོ་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་
འདགེས་ལས་གཞིའི་སྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་དང་།	
ལམ་སནོ་ཞུ་དགསོ་ཁག་ཞུས།	 ཕི་ཚེས་	 ༩	
ཉིན་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁལ་བསྡུ་

ལནྷ་ཚོགས་ GST Council ཀི་ཟུང་དུྲང་སྐ་ུ
ཞབས་ Shishank Priya མཆོག་དང་།	ཟུང་
དུྲང་སྐ་ུཞབས་ Dinesh Rastogi  མཆོག་
གི་ཕག་རོགས་ལས་བདེ་ལནྷ་ད་ུདངསོ་ཟགོ་
དང་ཞབས་ཞུའི་ཁལ་སྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་དང་
ལམ་སནོ་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུས་རསེ་ཉནི་རྒྱབ་
ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་
དང་འབལེ་བའི་རིང་མིན་འཚོགས་རུྒྱའི་
ཚོགས་ཆེན་	 ༣	 དང་འབལེ་བའ་ིའབལེ་
ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་གནང་་ཡོད་འདགུ	
ཐངེས་འདརི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུ
དུྲང་ལས་བསན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་
དང་དུྲང་ལས་བསན་འཛིན་ན ོར་བཟང་
ལགས་རྣམ་གཉསི་མཉམ་བཅར་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་བང་ཨ་
རི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གའྭ་ི

ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༦	པར་ཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༢	
དང་	 ༡༣	 ཉནི་
ག ང ས ་ ག ཉིས ་
རི ང ་ བ ང ་ ཨ ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་གི ་གོ ་ སིྒག་
འོག་བང་ཨ་རི་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་
སླབོ་གའྭ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༦	 ད་ེབཞིན་
ཨ་རིའི་ནབུ་ཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡ་ེཨོ་
རེ་གྷནོ་གི་གངོ་ཁརེ་པཊོ་ལེནཊ་ནང་ད་ུསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་སིྤ་འཐུས་ཚེ་དབང་
རིག་འཛིན་ལགས་སྐུ་མགནོ་ད་ུམགནོ་འབདོ་
གནང་བ་ལརྟ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
ལ་སནྙ་སེང་ཞུས་པའི་ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་
སིྤ་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་སྡདོ་
གནས་མི་ནི་སོ་ཊ་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་པཊོ་ལེནཊ་ལ་འབརོ་བ་དང་།	

ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་ཚོགས་ཆེན་གི་དབུ་

འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་གི་གལ་གནད་སྐརོ་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཚོགས་
ཆེན་གི་ཉནི་གཉསི་རིང་ད་ེས་ྔཚོགས་ཆེན་
གི་གོས་ཆོད་མཇུག་སྐོང་ཇི་བུང་དང་།	
སླབོ་དབེ་བསྐར་བཅསོ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་ཆོས་དང་མ་འབལེ་
བའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་འཁདི།	 སླབོ་ག་ྭསོ་
སོའི་ནང་སླབོ་འཁིད་གནང་ཕོགས་དང།	
འཁིད་ཆས་བདེ་སྤོད་ཇི་གནང་སོགས་
ཀི་གསོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་དང་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གངོ་ཁརེ་མུམ་བྷའེ་ིནང་ད་ུཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་མུམ་བྷ་ེ

ནང་ད་ུཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་ལམ་ནས་
འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེསུྐན་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།
དེ་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་འགན་ཚོགས་
ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ད་ུཚོགས་བཅར་བ་མི་
གངས་	 ༤༠༠༠	 བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཐགོ་གཅརེ་བུ་བའ་ིབ་ླཆེན་ཨཱ་ཅཱརྱ་ལོ་ཀཤེམུ་
ན་ི Acharya Dr. Lokesh Muni མཆོག་
གིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	

མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་
ཨཱ་ཅཱརྱ་ལོ་ཀཤེམུ་ན་ིམཆོག	སྭ་མི་རཱམ་དབེ་	
Swami Ramdev མཆོག་བཅས་ཀིས་སྣང་

གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་པ་དང་སྦྲགས།	 	 བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པར་འཚམས་ཞུའི་གོས་གཟན་
དང་ཕག་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས།	 ད་ེནས་
ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ནསུ་ཤུགས་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་པི་ཡུཤི་གོ་ཡལ་མཆོག་གིས་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་དབུས་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་
བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ང་ོམཚར་ཅན་

གི་ལནྷ་ཚོགས་འད་ིལ་ྟབུར་བཅར་རུྒྱ་བུང་བ་
ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 	 འདརི་
འཛོམས་པའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོར་མཚོན་
ན།	 རུྒྱན་ད་ུཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཙམ་ལ་
དབུ་འཁོར་ནས་མ་བཞུགས་པར་སིྤ་ཚོགས་
ནང་གི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་
གནང་དང་གནང་མུས་རེད།	ནམ་རུྒྱན་ནས་
ངསོ་ཀིས་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	 ངསོ་རང་ད་
ལ་ྟའཚོ་བཞིན་པའ་ིའཛམ་གླངི་མི་འབརོ་ཐརེ་
འབུམ་བདནུ་ཡོད་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིན།		
ལུས་སེམས་དང་སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་
ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་
རེད།	 	 འདརི་མཚོན་ན་ང་ཚོའ་ིགགོས་པ་ོ
འགའ་ཤས་གདངོ་ལ་སྤུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།	
ངསོ་ལ་མཚོན་ན་གདངོ་ལ་སྤུ་མེད།	 	 འནོ་
ཀང་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་
མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་དནོ་དང་།	 ལས་བདེ་ཀི་ནསུ་ཤུགས་
གངོ་སྤལེ།	 ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་འབལེ་འགན་འཛིན་ཞིག་ལོ་གཉསི་ཆོད་གན་ང་ོབརོ་བསྐ་ོགཞག་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
ལས་ཀའ་ིང་ོབ།ོ	ལས་དནོ་དང་།	ལས་བདེ་ཀི་ནསུ་ཤུགས་གངོ་སྤལེ།	ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་འབལེ།
ས་སངོ་གངས།	གཅིག
ཤེས་ཚད།
༡།	 ཚོང་ལས་འཛིན་སྐངོ་རིག་པའ་ིཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཐནོ་པའ་ིལག་ཁརེ་ལནྡ་པ།  MA 

in Business Administration) ༢།	བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག་རང་རྐ་འཕརེ་བ་ཡོད་པ།	༣།	ཉུང་
མཐར་ལོ་གཅིག་ཀི་ལས་མངོ་ཡོད་པ།	ཚོང་དང་འབལེ་བའ་ིལས་རིགས་  Business Intelligence, 

Marketing Management, Innovation in Products & Services and Organizational 

Behavior བཅས་ཀི་ཐགོ་ཉམས་མངོ་ཡོད་མཁན་རིགས་ལ་འདམེས་སུྒག་གི་ག་ོསབྐས་བཟང་བ་ཡོད།
རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ད་ོདམ་པ།	 ༼འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་ལ་གཤམ་གསལ་ཤེས་ཚད་དང་།	
འཇནོ་ཐང་དགསོ་པ་ཡིན།༽•	
༡།	 ཕི་དྲལི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བ་རུྒྱ།	 ༼མི་སྒརེ་པ་དང་།	 ཚོགས་པ།	
མི་ཚོགས་རོགས་རམ་བཅས་ཀི་བརུྒྱད།༽•༢།	 ཚན་པ་ཁག་གི་ལནྷ་ད་ུལས་འཆར་ཐད་གསོ་བསྡརུ་
དང་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་བ་རུྒྱ།•	 ༣།	 ཚན་པ་ཁག་ལ་འཆར་གཞི་བཟ་ོའགདོ་ཐགོ་རོགས་ཕན་བ་
རུྒྱ།•	 ༤།	 སནྙ་འབུལ་ཟནི་པའ་ིལས་འཆར་ཁག་གི་ད་ལའྟ་ིགནས་བབ་བསྐར་ཞིབ་བ་རུྒྱ།•༥།	 ད་
ཡོད་རོགས་ཚོགས་ཁག་གི་ལནྷ་ད་ུའབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཞུ་རུྒྱ།•༦།	ཕི་དྲལི་ལས་འཆར་ཚན་པ་དང་།	
རིྩས་ཁང་མཉམ་འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཞུ་རུྒྱ།	༧།	ལས་འཆར་བཀདོ་འདམོས་དང་ཞིབ་འཇུག་འགན་
ཁུར།•ལས་འཆར་ཁག་ལག་བསར་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་མིན་ཐད་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་ཟླ་རེའི་སནྙ་ཐ་ོཕི་
དྲལི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་རུྒྱ།•༨།	 ལས་འཆར་ཁག་གི་མཇུག་འབས་ཇི་ཆགས་ཀི་ཟླ་
གསུམ་སནྙ་ཐ་ོཞིག་ཕི་དྲལི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་རུྒྱ།•༩།	 རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབུལ་
རུྒྱའ་ིལས་འཆར་སོ་སོའ་ིདསུ་བཀག་སནྙ་ཐརོ་ཐུགས་ཞིབ་བ་རུྒྱ།•༡༠།	 ཕི་དྲལི་ལས་འཆར་ཚན་པ་
དང་།	རིྩས་ཁང་བཅས་དང་འབལེ་ལམ་དམ་གཟབ་ཞུ་རུྒྱ།
ཕི་དྲལི་ཡིག་འགུལ་ད་ོདམ་པ།
༡།•	 ཕི་དྲལི་ Apps team ལ་འཕུལ་ལས་རིགས་དང་།	 ཡིག་འགུལ་བདེ་ཕགོས་ཐགོ་སླབོ་སནོ་བ་
རུྒྱ།	༢།•	ཕི་དྲལི་སིྤ་ཚོགས་དྭྲ་རྒྱའ་ིགསར་འགདོ་པ་ལའང་གངོ་མཚུངས་བཞིན་སླབོ་སནོ་བ་རུྒྱ།
༣།ཕི་དྲལི་ནས་པར་སུྐན་ཚན་ཞུས་པའི་དཔ་ེདབེ་དང་འདོ་སྡརེ་ཁག་དྭྲ་ཐགོ་ཚོང་བསུྒར་དང་འགམེས་
སྤལེ་བ་ཐབས་ཞུ་རུྒྱ།	༤།	•	ཕི་དྲལི་སིྤ་ཚོགས་དྭྲ་རྒྱའ་ིཐགོ་ཡོད་པའ་ིདྭྲ་རྒྱ་ཁག་ལ་ཡོང་འབབ་ཐབས་
ལམ་འཚོལ་རུྒྱ།
གཞན།
༡།	དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་དང་།	འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆུང་།	འཛིན་སྐངོ་ཚན་པ་བཅས་དང་འབལེ་ལམ་
དམ་ཟབ་ཐགོ་ལས་དནོ་ཐགོ་གཞགོས་འདགེས་བ་རུྒྱ།	 ༢།	 གཞུང་འབལེ་གླགོ་འཕནི་diirgrants-

desk@tibet.net བརུྒྱད་གླགོ་འཕནི་གཏངོ་ལེན་བ་རུྒྱ།	 ༣།	 རིྩས་དཔནོ་དང་འབལེ་ལམ་གིས་ཕི་
དྲལི་ཁབ་ཁངོས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིདབར་རིྩས་འབལེ་དྭྲ་ལམ་བཟ་ོཐབས་བ་རུྒྱ།	 ༤།	 ཕི་དྲལི་
ལས་དནོ་ནམ་ཐནོ་ལ་རམ་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།
༡།	 སནྙ་ཞུ་དང་།	 རང་གི་ཤེས་མངོ་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ།	 ༢།	 ལག་ཁརེ་དང་ཨང་ཤོག་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས།	༣།	ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་གི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།	༤།	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་དངྭ་
བངླས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་།	གཉསི་པ།	
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།	 ༥།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་ཁརེ་ (RC) 

ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་།	 དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།	 ༦།	 སྐསེ་ཚེས་ལག་ཁརེ་རམ་ཡང་ན།	
འཛིན་ག་ྭ	༡༠	པའ་ིལག་ཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།	༧།	ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིང་ོསྦརོ་སངེ་རང་ཉདི་
ཀི་ཕདེ་པར་ཡོད་པ་ང་ོམ།	༨།	འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་
སྦརོ་ང་ོམ།	 ༩།	 སིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ི
ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།	
གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་འདམེས་
ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའ་ིཟུང་དུྲང་ཡན་ལས་བདེ་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་དགསོ་པ།
ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན།
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དུྲང་གནས་རིམ་གི་ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན་གཅིག་མཚུངས་ཡོད།
ལོ་ཚད།
༢༠༡༧།༨།༢༥	ཉནི་རང་ལོ་	༢༥	མན་དང་།	༤༠	ཡན་མ་ཡིན་པ་དགསོ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཚེས།
༢༠༡༧།༨།༢༥	ཉནི་གི་ཕི་དྲའོ་ིཕག་ཚོད་	༦	ནང་ཚུན་སནྙ་ཞུ་དང་།	དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གླགོ་
འཕནི་ diir@tibet.net ཡང་ན།	གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་སྦྲག་བསྐརུ་དགསོ་རུྒྱ།
དགོས་མཁའོི་ཆ་རྐནེ་ཚང་རིགས་ལ་ཡིག་རུྒྱགས་གཏངོ་བར་ཡོང་སདླ་འབདོ་བར་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	
སོ་སོའི་གླགོ་འཕནི་ཁ་བང་དང་ཁ་པར་ཨང་གངས་བཅས་མ་ནརོ་བར་སནྙ་ཞུའི་ནང་འབ་ིདགོས་རུྒྱ་
དང་།	ད་ེབཞིན་སོ་སོའ་ིལག་ཁརེ་དང་།	ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་ཡིག་ཚད་གཏངོ་བར་ཕབེས་སབྐས་མཉམ་
ཁརེ་དགསོ་རུྒྱ་བཅས།	
Secretary
Department of Information & International Relations, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala-176215
Distt. Kangra, H.P.

ལག་ཤེས་སྦངོ་བརར་གསལ་བསྒགས།

ཚན་རིག་ཟབ་སྦངོ་གི་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་དྷ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་མཐུན་འགུར་ཐོག་དངེ་དསུ་ཚན་
རིག་འཛིིན་ག་ྭམེད་པའི་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་དག་ེ
འདནུ་སླབོ་གཉརེ་བར་དམིགས་ཏ་ེབདནུ་
ཕག་གཉིས་ཙམ་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་ཟབ་
སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་གི་ཡོད་པ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་
སྐངོ་ཐགོ་རིང་མིན་ད་ྷས་དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་
གི་བསི་གནས་སུ་ཟབ་སྦོང་ཐེངས་བཞི་པ་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་གཏན་འཁལེ་བར།
དནོ་ཚན་དང་པ།ོ	 ཚོགས་ཚེས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༨	ནས་	༢༢	བར།
དནོ་ཚན་གཉསི་པ།	 སླབོ་ཚན།	 དངེ་དསུ་
དངསོ་ཁམས་ཚན་རིག་དང་།	 སྐ་ེདངསོ་
ཚན་རིག	ཀདླ་པའ་ིགནས་ལུགས་སོགས།
དནོ་ཚན་གསུམ་པ།	 བཞུགས་གནས་དང་
བཞསེ་ལག་གི་མཐུན་རྐནེ།	བཞུགས་གནས་
སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ུདང་།	 བཞསེ་ལག་ཕི་ཚེས་	
༨	ཉནི་གུང་ནས་ཚེས་	༢༢	ཉནི་གུང་བར་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏངོ་ཞུ་རུྒྱ།				
ཟབ་སྦོང་ཚོགས་ཡུལ་ད་ུའབོར་དསུ་གང་
ཡིན་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཀི་ཁ་པར་ཨང་	
༨༦༢༩༠༠༠༣༢༠	 ཐགོ་སྔནོ་བར་ཕུལ་ཐུབ་
པ་དགསོ་རུྒྱ་བཅས།

དནོ་ཚན་བཞི་པ།	 ལམ་གནོ་ཆ་རྐནེ།	 མེ་
འཁརོ་དཀུས་མ་ཉལ་ཁ་ིཅན་ Sleeper 

class དང་།	 སིྤ་སྤདོ་རླང་འཁརོ་དྲག་གས་ 
Deluxe Bus  རྒྱལ་ས་ནང་ཁུལ་འགུལ་
འཁརོ་འཁརོ་ལོ་གསུམ་ཅན་ Auto བཅས་
ཀི་ང་ོསོང་ག་ླའབབ་གང་ཡིན་དང་།	 ལམ་
བར་ལྟ་ོདདོ་ཉནི་རེར་ཧནི་སྒརོ་	 ༤༠༠	 །	
ལྡ་ིལིར་ཞག་སྡདོ་གནང་དགོས་བུང་ཚེ་ཉནི་
གཅིག་གི་ཁང་ག་ླཧནི་སྒརོ་	 ༦༠༠	 བཅས་
འབུལ་རུྒྱ།
སྦིར་དང་ཏི་ལཱོག་པུར་ནས་ཕབེས་མཁན་
རྣམས་ལ་ད་ྷཤོད་བར་སིྤ་སྤདོ་རླང་འཁརོ་གི་
ག་ླཡོན་གང་ཡིན་འབུལ་རུྒྱ།
དྷ་སར་འབོར་རསེ་ཟབ་སྦོང་ཚོགས་ཡུལ་
སྣ་ེལེན་ཁང་བར་སྣམུ་འཁརོ་ཆུང་བ་	 Taxi	
ནང་ད་ུཕབེས་ཆོག་ཅིང་བུང་འཛིན་ངེས་
པར་བཞསེ་དགསོ།
སོ་སོའི་ལམ་གནོ་གི་བུང་འཛིན་དང་ལག་
འཛིན་རིགས་ལེགས་པར་ཉར་ཚགས་གནང་
ཐགོ་ད་ེདག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་རིྩས་
འབུལ་གིས་ལམ་གོན་ཞུ་སྤོད་དགོས་རུྒྱ།	
ཚུར་ཕགོས་ཀི་ལམ་གནོ་གཞིར་བཞག་ཕར་
ཕོགས་ཀི་ལམ་གནོ་རིྩས་འབུལ་གནང་རུྒྱ་
བཅས།

དནོ་ཚན་ལ་ྔཔ།	 མཚན་ཐ་ོའབུལ་ཚེས་མཐའ་
མ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	ཡིན།
དནོ་ཚན་དུྲག་པ།	 མཉམ་ཞུགས་པའ་ིཆ་རྐནེ།	
ད་ོབདག་རང་ཉིད་ཆོས་རིག་ཁབ་ཁོངས་
ཆོས་སྡ་ེཞིག་གིི་སིྒག་ཞུགས་སླབོ་གཉརེ་བ་
མ་ཟད་དབུ་མ་འཛིན་གྭར་སོན་པ་ཞིག་ཡིན་
དགསོ་ལ།	 	 	 སིྒག་འཛུགས་དརེ་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཚན་རིག་དག་ེརན་གི་
གསོལ་ཕགོས་སྤདོ་འབུལ་གནང་གི་མེད་པ་
ཞིག་ཡིན་དགསོ་རུྒྱ་བཅས།
དནོ་ཚན་བདནུ་པ།	 མི་གངས་གཏན་འབབེས་
བ་ཕགོས།
དགོན་པ་རེ་ནས་མི་གཉསེ་རེ་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་ཆོག་པར་བས་ཏེ་སྙན་ཞུ ་འབོར་
སྔ་རིམ་བཞིན་མི ་གངས་སུམ་ཅུ་གཏན་
འབབེས་བ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞནོ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞིའ་ིའགོ་སྦངེ་ལོར་ན་ིལ་མང་ག་ྷལར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧་་
་༡༨	ལོའ་ིསབྐས་གཉསི་པའ་ིམ་བན་ལག་ཤེས་སྦངོ་བརར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	འཚང་སནྙ་
ཁག་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	འགངས་མེད་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབརོ་
དགསོ་རུྒྱ་དང༌།	 འགངེས་ཤོག་དང་ཆ་རྐནེ་སོགས་ཞིབ་ཕ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌།	 ཡང་ན་དབུས་བདོ་མིའ་ི
ངལ་སེལ་ཚོགས་པའ་ིདྭྲ་རྒྱ་ www.centraltibetanreliefcommittee.org ནས་ཕབ་ལེན་ཡོང་བ་ཞུ།།


