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གསུམ་བརྒྱད་ཀི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	
ཉིན་མོ་འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕི་
ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མིའ་ི

ཐོག་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་དྲག་གནནོ་
གི་ཁིམས་གཞི་བསྡམས་པ་ནས་བཟུང་ད་
བར་མནར་གཅདོ་དང་གཉའ་གནནོ།	 བཤུ་
གཞོག་འགོ་བདོ་རིགས་རྒྱལ་གཅེས་སེར་

སྐ་ཕ་ོམོ་རྒན་བིས་གྲངས་ལས་འདས་པ་
ཞིག་དསུ་མིན་རྐེན་ལམ་ད་ུབཏང་བ་དང་།	
ཉསེ་མེད་ཁི ་ ཚོ ་མང་པ ོར་བཙོན་འཇུག་

དང་མནར་གཅདོ།	 ད་ེབཞིན་གར་སོང་
ཆ་མེད་བཟསོ་པ་སོགས་ཀི་ཀླ་ཀླའོི་བ་སྤདོ་
འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 བདོ་ནང་གི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་
དང་།	 ཁངོ་རྣམ་པའ་ིརསེ་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་
ཉ་ེརྣམས་ལ་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མྱངོ་གི་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་ཆེད།	 ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་ཐགོ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུམཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ཚོགས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་མང་གཙོའ་ི
ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ས་ི
ཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ།	 བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་
གནས་སྡདོ་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་དགེ་
བཙུན་སགྔས་གསུམ་དང་།	 ད་ེབཞིན་མི་

མང་།	ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་བརྒྱ་
ཕྲག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་མུར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་
གི་དག་ེབསྐསོ་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
སྐབས་ཐ་ོསྒགོས་སྦྱང་གནང་།	ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཞིང་མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་
བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་བཙུན་སྔགས་
གསུམ་ལ་སྐ་ུའགདེ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༠༠	 རེར་
ཕུལ་ཏ་ེམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གྲལོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ས་སྐའ་ིཁ་ིའཛིན་ཞ་ེགཉསི་པའ་ིཁ་ི
འདནོ་མཛད་སྒརོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོསོགས་
ལནྷ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༩	ནས་	
༡༡	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་སྤུ་རུ་ཝ་ལར་རནེ་གཞི་བས་པའི་དཔལ་ས་
སྐའི་མ་དགནོ་བཤད་གྲྲྭ་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླངི་
ད་ུདཔལ་ས་སྐའ་ིཁ་ིརབས་ཞ་ེགཉསི་པའ་ིཁ་ིའདནོ་
རནེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོའཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་སྟབས།		
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་
གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་བཞུགས་སྒར་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་
རའི་ནང་གསུམ་བཅུའི་ད ུས་དྲན་གི་མཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་གུྲབ་མཚམས་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་
སུ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	
ཉནི་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་ཁ་ིའདནོ་གི་མཛད་སྒ་ོགུྲབ་མཚམས་
ཧར་ཡ་ན་གྲངོ་ཁརེ་ཀར་ནལ་ནང་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཁུལ་དརེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 རེས་
གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་གཏན་འཁལེ་
འདགུ			ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ཕི་ཚེས་	༡༡	ཉནི་བཞུགས་སརྒ་
ད་ུཕིར་འཕབེས་གནངརུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༩	 ཉནི་ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅེས་སྐོང་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་
ཤུ་རྩ་གཅིག་འཁརོ་བ་དང་།	 ནརོ་གླངི་
ནས་བཞེངས་བསུྐན་ཞུས་པའི་༸རྒྱལ་བའི་
འཁུངས་རབས་ཞལ་ཐང་རྣམས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པརོ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་
རུྒྱ།			ད་ེབཞིན་གངས་ཅན་ཤེས་རིག་བང་
མཛོད་དཔར་བསུྐན་ཐགོ་མ་ཞུས་པའི་དབུ་
འབདེ་སོགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཤིག་
ཚོགས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་
ཤེས་མཆོག་སྟངེ་ཞལ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་
སྡ་ེཚན་སོ་སོའི་འགན་འཁེར་མཁན་དང་
ལས་བདེ།	 སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ལ་ཧུར་ཐག་
གནང་བར་བསྔགས་བརོད་མཛད་པ་དང་
སྦགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོ་བདོ་
མི་བཙན་བོལ་བ་ཆགས་ནས་བཙན་བོལ་
བ་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་མི་འདྲ་
བ་ཞིག་དང་།	 	 སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀི་རིག་
གཞུང་དང་གམོས་གཤིས་ད་ེདག་རུྒྱན་འཛིན་
བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་
ཡིན་ནའང་གང་ཙམ་ཕན་ཐགོས་བདེ་རུྒྱའི་
ལེགས་སྐསེ་ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེའདྲ་ཡིན་དསུ་
དའེི་ནང་ལ་སིྒག་འཛུགས་འདིས་བས་རསེ་

ངསེ་ཅན་བཞག་ཡོད་པར་བརནེ་རསེ་སུ་ཡི་
རང་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིབས་རསེ་འཇགོ་
མཁན་མང་པ་ོཞིག་མིང་ཙམ་ལྷག་པ་མ་
གཏགོས་འདས་གྲངོས་ཟནི་པ་རེད།	 ད་ེདག་

གིས་ལོ་མང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བས་
རསེ་བཞག་པ་ད་ེདག་དྲན་གསོ་བདེ་དགོས་
རུྒྱ་དང་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་རུྒྱ་རེད།	 ད་ེརིང་
འདརི་ང་ཚོས་མཛད་སྒ་ོབས་ནས་བཀྲ་ཤིས་
པའ་ིདསུ་འཁལེ་ཡོད།	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅསེ་སྐངོ་བདེ་རུྒྱའ་ིརིག་གཞུང་ན།ི	 བདོ་
མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་རེད།	 	 	 བདོ་
མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ན།ི	 ལོ་ཉསི་སྟངོ་
ལྷག་རིང་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་མ་དར་གོང་
ང་རང་ཚོའི་རིག་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད།	
ཞང་ཞུང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རེད།	 ཞང་
ཞུང་བནོ་གི་རིག་གཞུང་ཡོད།	 སབྐས་ད་ེ

དསུ་ན་གསོ་བ་རིག་པ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་
རེད།	 དའེ་ིམཚོན་པའ་ིགང་ལརྟ་ང་རང་
ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་ལོ་སྟངོ་
ཕྲག་མང་པ་ོཕིན་པའི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཏན་

ཏན་ཆགས་ཡོད།	 མི་རབས་མང་པ་ོཞིག་
གིས་རིག་གནས་གསར་པ་ཁག་ཡར་རྒྱས་
བཏང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་ནས་ཐད་ཀར་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་ཞུ་གནང་།	
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནི་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་
རུྒྱ་ཁ་ོནའ་ིསདྐ་ཆ་མིན།	 སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ནི་ལྟ་གུྲབ་དང་འབལེ་བ་ཞིག་ཆགས་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོར་
ཆ་བཞག་ན།	 དབུ་མའ་ིགུྲབ་མཐའ་སྨྲ་བ་
ཡིན།	 ཁངོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་དབུ་
མ་རྒྱན་དང་ཚད་ཆེན་བལྟ་ན་ཤེས་ཀི་རེད།	
ཁོང་གིས་ཆེད་མངགས་ཞལ་ཆེམས་གནང་

སྟ་ེམ་འངོས་པར་ཆོས་རྒྱལ་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ན་ངོས་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་དྲགས་པ་ཀ་མ་
ལ་ཤཱི་ལ་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས་ནས་ཀ་མ་ལ་
ཤཱི་ལ་བདོ་ད་ུཕབེས་པ་རེད།	 ཁངོ་གི་དབུ་
མ་སྣང་བ་ཡོད།	 ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་བལ་ྟརུྒྱའ་ི
གཞུང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཚད་
ཆེན་གི་འགྲལེ་བ་བསྟན་འགུར་ནང་པ་ོཏི་
གཉསི་འདགུ	 བདོ་རང་གི་ས་གནས་ས་ཐགོ་
ཏུ་ཕབེས་ཏ་ེསྒམོ་རིམ་མཛད་ཡོད།	 ད་ེདག་
འདལུ་བ་འཛིན་པའི་མཁས་གུྲབ་གཉསི་ལནྡ་
གི་སྐསེ་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་གཞུང་ད་ེ
དག་ལས་རགོས་ཐུབ།	 	 	 ད་ེདག་གི་སལོ་
བཟང་གཏདོ་པ་ད་ེདག་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕྲག་རིང་
གཅསེ་འཛིན་བས་ཡོད།	 ཆབ་སདི་ཐགོ་
ལ་ང་ཚོ་ཁུངས་ལུང་ད་ེཙམ་མེད།	 	 ཇབ་
བསྐལ་ནས་ཕིན་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེམཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་
ཡབ་སས་ཀིས་བདོ་ལ་ང་ོསྤདོ་དང་ལག་སྤདོ་
གནང་བ་འད་ིབདོ་ཀི་མེས་པ་ོད་ེདག་གིས་ལོ་
ང་ོསྟངོ་ཕྲག་ལྷག་རིང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
འཛིན་སྐངོ་བས་འདགུ	 	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་ན་ིདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པ་རེད།	ཁངོ་
ནི་ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་སོགས་ཀི་རསེ་འབང་
ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།།

བདོ་པའ་ིབུད་མེད་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིར་ུཁག་ཟརེ་
བ་ད་ེབདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི

ཁངོས་སུ་མེད།
༄༅།	 །ཉ་ེལམ་བདོ་པའ་ིབུད་མེད་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོ
ལོའ་ིར་ུཁག	 ཅསེ་པ་དརེ་ཨ་རིའ་ིནང་བསྐདོ་རུྒྱའ་ི
མཐངོ་མཆན་སྤད་མེད།	 ད་ེཡང་བདོ་པའ་ིབུད་
མེད་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིར་ུཁག་ཅསེ་པའ་ིརྩདེ་འགྲན་
པ་རྣམས་ཨ་རིའ་ིཊེག་ས་སི་	 Texas	 	 མངའ་སྡའེ་ི
གྲངོ་ཁརེ་ཌལ་ལ་སིའ་ི	 Dallas	 	 ནང་རྩདེ་འགྲན་
ཆེད་བསྐདོ་རུྒྱར།	 ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨ་
རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་མཐངོ་མཆན་ཞུས་ཀང་
མཐངོ་མཆན་མ་སྤད་པའ་ིགནས་ཚུལ་བུང་སྟབས།	
བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་ཚོགས་པའི་འཛིན་
སྐངོ་དུྲང་ཆེའི་མཚན་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་སྤལེ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་
ཚོགས་པ་ན་ིརྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དབེ་སྐལེ་བས་པའི་	
Indian Societies Act XXI, 1860 གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཁ་ེམེད་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	
ཚོགས་པ་དསེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞོན་སྐསེ་
ཁདོ་རྩདེ་རིགས་ཀི་ནསུ་པ་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	
ལ་ནང་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ད་ུབདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོམཚོན་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་ངསོ་འཛིན་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་
པའི་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པ་ཁ་ོན་ད་ེཡིན་པ་མ་ཟད།	
བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པ་ན།ི	 འགན་
འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་ཚོགས་མི་ཆེད་
མངགས་ཟུར་འཛུགས་ཡོད་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད།	འནོ་ཀང་ཀ་ེསི་ཅལེ་ཌ་ེསིས་	Cassie 
Childres 	 གསར་འཛུགས་བས་པའ།ི	 	 བདོ་
པའ་ིབུད་མེད་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིར་ུཁག	 Tibetan 
Women’s Soccer Team	 ཟརེ་བ་ད་ེན་ི
བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིཁངོས་སུ་
གཏགོས་མེད་ཅིང་།	 	 བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་
ཚོགས་པའ་ིནང་བུད་མེད་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའི་རུ་ཁག་
ཅིག་ཟུར་ད་ུཡོད།	ཅསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ	།
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ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་འཛིན་སྐོང་འགན་འཛིན་ཨ་རིའི་གླགོ་
བརྙན་འཁབ་སྟནོ་པ་གྲགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་རི་
ཆ་ཌི་སྒརེ་	 Richard Gere	 མཆོག་དང་།	
ཚོགས་གཙོ ་སྐུ ་ཞབས་མེ ་ ཐི འུ ་ མེ ་ཁ་ཅི ་ 
Matteo Mecacci	མཆོག		བང་ཨ་རིའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
བཅས་ཀིས་ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་འཕ་ོའགུར་
ཕིན་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གསར་པའི་
བགྲསོ་དང་བསྟནུ།	 	 ཨ་རིའ་ིསདི་གཞུང་
གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་སརྔ་བཞིན་ས་
བརན་རུྒྱན་སྐོང་ཡོང་རུྒྱར་དམིགས་ནས་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་ཀི་འབལེ་ཡོད་འཐུས་
མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཞུ ་
གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་འདགུ	 ད་ེཡང་
ཁོང་རྣམ་པས་གོང་ཚེས་ཉནི་ཨ་རིའི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་

ནས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་བྷབོ་ཀརོ་ཀར་	Bob Corker	མཆོག་
དང་།	བྷནེ་ཀར་ཌིན་	Ben Cardin	མཆོག	
མར་ཀ་ོར་ུབྷ་ིཡོ་	 Marco Rubio མཆོག	

ཇནོ་མེ་ཀནེ་	 John McCain	 མཆོག	 ད་ེ
བཞིན་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཕགོས་འགལ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པི་
ལོ་སི་	 Nancy	 Pelosi	 མཆོག་དང་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལོ་

ཡི་ཊི་ཨེན་ཇལེ་	Eliot Engel མཆོག		སྐ་ུ
ཞབས་ཇིམ་མེ་གྷ་ོཝན་ Jim McGovern	
མཆོག་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་འདགུ	
གཞན་ཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིཕི་

སདི་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཨ་རིའི་
ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་པས་གཙོས་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁནོ་མི་གྲངས་	༧༠	བརྒལ་
བ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	 བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་མི་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་
ལནྷ་ཁང་གི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་དཔལ་འབརོ་
ལས་དནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ ་
ལོ་ར་སི་ཊོན་ Laura Stone	 མཆོག་གིས་
དསུ་སྟནོ་སྐབས་ལྷན་འཛོམས་བུང་བའི་ཕི་
ནང་སྐ་ུམགྲནོ་ཡོངས་ལ་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་གི་
འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ་དང་སྦགས།	 འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུྲབ་ལ་གཞི་བཅལོ་བའི་བདོ་
མིའི ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་
ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐོར་དང་ཆེ་
མཐོང་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་ཨ་རིའ་ིབདོ་
སྐད་རུླང་འཕྲིན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བླ་ོ
བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་ཚོས་ལོ་

གསར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་སལོ་རུྒྱན་གི་ལམ་
ལུགས་རྣམས་ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སྤདོ་གནང་བ་མ་
ཟད།	 བང་ཨ་རིའ་ིས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནམ་མཁའ་
བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀིས་སྐུ་མགྲནོ་ཡོངས་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦགས་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་ལ་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་བརིྩ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་།	ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བ་ཐངེས་གསུམ་པ་ཆགས་ཡོད།	
མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུ་སྐབས་བདོ་ཀི་སལོ་
རུྒྱན་གི་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་དང་།	 ཕ་ེམར་
ཆང་ཕུད།			གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་སོགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཐ་ེཝན་ནང་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་དང་འབལེ་བའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	ཉནི་ཐ་ེཝན་ད་ུ
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་བཅས་ཀིས་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེགྲངོ་ཁརེ་ནང་
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་དང་འབལེ་བའི་རྔམ་
སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་སྤལེ་
བ་རེད།	 བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གནང་
དནོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་མིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཞི་བའ་ིང་ོརྒལོ་བས་ནས་ལོ་	 ༥༨	
འཁརོ་ལ་ཉ་ེབའ་ིདསུ་དྲན་དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་	༡༩༨༨	ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	ཉནི་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༥	 ནས་
ཚེས་	 ༧	 བར་ཉནི་བསྟདུ་མར་བདོ་ཀི་རྒྱ་
ས་ལྷ་སར་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སདི་བུས་ལ་མི་འདདོ་པའི་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་
ཡིན་པས།	 ཐ་ེཝན་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མི་དང་།	

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོས་འཛམ་གླིང་མི་
མང་གིས་ཤེས་རགོས་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བ་ཡིན་གསུངས།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་གཡུས་མེ་
ཉུལ་ལགས་དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ལིན་གྲང་ཛའ་ོལགས།	 གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལྕམ་གུ་ལཱ་སི་ལགས་བཅས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་
ད་ུསུྒར་བཞིན་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའ་ིངསོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཅའ་ཁིམས་ནང་གཏན་འབབེས་
ཡོད་པའ་ིདནོ་ཚན་ཁག་བདོ་མིས་དནོ་འཁལོ་
ཡོང་བ་བེད་ཐབས་ལ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཐོག་
ནས་གནནོ་ཤུགས་བེད་པའི་སིད་བུས་ལ་
སྐནོ་བརདོ་གནང་།	 ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཐགོ་
རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་

དང་།	 གཞུང་ལམ་ཐགོ་སདྐ་གསང་མཐནོ་
པསོ་འབདོ་ཚིག་སྒགོ་པ་མ་ཟད།	 ཐ་ེཝན་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་།	 ས་གནས་བདོ་
ཀི་གཞནོ་ན།ུ	 བདོ་དང་ཐ་ེཝན་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ ་ཐང་འབེལ་མཐུད་
ཚོགས་པ་སོགས་གཞུང་
འབེལ་མིན་པའི ་ ཚོགས་
པ ་ཁག་ གི ་སྐུ ་ཚབ ་ནས་
གཏམ་བཤད་སྤལེ།	 ཕི་
དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༣	 དང་སརྐ་
མ་	 ༡༠	 ཐགོ་གཞུང་
ལམ་ཐགོ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་གིས་སྐུ་ཕག་
ཕུལ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་གསེར་
ར་ཆོས་སྒར་གཏརོ་བཤིག་དང་དགོན་པ་
ཁག་ལ་དམ་འཛིན་བས་པར་ང་ོརྒོལ་དང་།	
བོད་ཀི ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐོབ་
དགསོ་པ་མཚོན་པར་བས།	 མཐའ་མ་གམོ་

བགྲདོ་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐརོ་བ་ཡོང་
སའ་ིས་ཚིགས་ཐ་ེཝན་	 ༡༠༡	 ཐགོ་རྩགེ་
ཅན་གི་ཁང་ཆེན་མདནུ་གི་སྐདེ་མོས་ཚལ་
ད་ུའཛོམས་ནས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉིན་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་དངོས་གཞིའི་
ཉནི་མོར་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཏ་ེལས་
འགུལ་མཇུག་སིྒལ།	 ཐངེས་འདའི་ིརྔམ་སྟནོ་

ཁམོ་སྐརོ་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་།	
ས་གནས་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན།ུ	 བདོ་དང་ཐ་ེཝན་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་
པ་བཅས་ཀིས་གཙོ་བའོི་འགན་འཁུར་དང་།	

ད་ེམིན་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་	
༡༧	 གིས་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་ག་ོསིྒག་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན།	 ལས་འགུལ་ནང་ཐ་ེཝན་གི་
གཞོན་སྐསེ་གཙོས་པའི་མི་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་
ལགྷ་གིས་རང་མོས་ངང་མཉམ་ཞུཌ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ཨིན་ཡུལ་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཆོས་
འཕལེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ནརོ་ཐ་ེཧམེ་ཊོན་ 

Northampton	གྲངོ་སྡའེ་ིཚོམས་ཆེན་མདནུ་
ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་གནང་

འདགུ	 སབྐས་དརེ་གྲངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་སྐུ་ཞབས་ཕལི་ལ་རེ་
ཊི་	Councillor Phil Larratt མཆོག་དང་།	

གྲངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་ཁི་རི་སི་ཊོབ་པར་མལ་པ་སི་ 
Councillor Christopher Malpas	མཆོག་

བཅས་ཀང་ལྷན་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད།		
རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་སྐབས་མི་གྲངས་	
༡༥༠	 ལགྷ་འད་ུའཛོམས་བུང་འདགུ་པ་དང་།	
སིྤར་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་ལས་རིམ་
འད་ིན་ིལོ་སྟར་ཆགས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་
བཞིན་པའ་ིབདེ་སྒ་ོཞིག་ཡིན།	 	 ད་ེཡང་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཞུ་རུྒྱའི་ལས་དནོ་
ད་ེཐགོ་མར་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་མཁན་ཨིན་ཇིའི་བུད་མེད་ལྕམ་
སྐ་ུཀ་ེརོ་ལིན་སི་ཀ་ེཊར་གུ་ཌི་ Caroline 

Scattergood  མཆོག་གིས་འག་ོའཛུགས་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།	 	 	 བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་ལམ་སལོ་ད་ེརུྒྱན་
སྐངོ་གནང་ནས་ལོ་	༡༨	ཕིན་འདགུ	

ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ནས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཁདེ་རྣམ་པ་
འདིར་འཛོམས་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེཙམ་གིས་
གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་
པའི་བརྡ་ལན་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བཏང་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 	 	 སིྤར་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེཞི་བའི་བཅིང་
བཀྲལོ་བཏང་ཡིན་ཟརེ་རསེ།	 	 བདོ་མི་
རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀའ་དྲནི་བསམ་
ཤེས་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 ཇི་སདི་བདོ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་བ་ད་ེསདི་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གི་དབང་སུྒར་ལ་གདངོ་ལེན་མུ་མཐུད་ནས་

བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་གདནོ་མི་ཟ།	 ནརོ་ཐ་ེཧམེ་ཊོན་
གྲངོ་སྡསེ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༡༨	 རིང་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་
གསལ་བར་ད་ུང་ཚོར་མུ་མཐུད་རོགས་རམ་
གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་མ་ཟད།	 གྲངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་སྐུ་ཞབས་ཕལི་ལ་རེ་
ཊི་	Councillor Phil Larratt	མཆོག་དང་།	
གྲངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་ཁི་རི་སི་ཊོབ་པར་མལ་པ་སི་ 
Councillor Christopher Malpas	མཆོག་
བཅས་ནས་ཀང་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།
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ཕི་དྲལི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུཆོད་གན་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་
ད་ུའགྲམེས་སྟནོ་གསར་རྒྱག་ལས་གཞིའི་
ལས་རོགས་	Production and Collection 

Assistant	ཤིག་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོད་གན་ས་
མིག་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་བ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 ཞུགས་
བླ ོ་ ཡོད ་ རིགས་ནས་འཚང་སྙན ་འབུལ་
ཕགོས་ཀི་ལམ་སྟནོ་གཤམ་གསལ།
འགྲམེས་སྟནོ་གསར་རྒྱག་ལས་གཞིའི་ལས་
རོགས།
༡༽		ས་མིག་གྲངས།	༡
༢༽			རང་ལོ་	༢༥	ནས་	༤༠	བར།
༣༽		ཆ་རྐནེ།
ཉུང ་མཐར ་ཉ ེ་ བའི ་ ག ཙུག ་ལག ་རབ ་
འབམས་པ་ B.A	ཐནོ་དགསོ།	གཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་	 M.A	 ཐནོ་ཚེ་དམིགས་
བསལ་ཡོད།
བདོ་ཨིན་གཉསི་རང་སྐ་འཕརེ་བ་དགསོ།
ཉུང་མཐར་ལོ་གཉསི་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱངོ་
ཡོད་པ།
	 དགསོ་མཁ་ོནམ་བུང་ཚེ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་ཕོགས་

བསྐདོ་ད་ུཕབེས་ཐུབ་པ་དགསོ།
༤༽	ལས་ཀའ་ིང་ོབ།ོ
༡༽	 སིྤ་ཡོངས་འགྲམེས་སྟནོ་གསར་རྒྱག་
ལས་གཞིའི་ཐགོ་འགྲམེས་སྟནོ་འགན་འཛིན་
ལ་ཕག་རོགས་ཞུ་དགསོ།
༢༽	 འགྲམེས་སྟནོ་ཇུ་འགདོ་པ་དང་འབལེ་
བ་ཞུ་རུྒྱ་དང་གཞན་ལས་འཆར་དང་འབལེ་
བའ་ིཡིག་འབལེ་འགན་ཁུར་ཞུ་རུྒྱ།
༣༽	 འགྲམེས་སྟནོ་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར་
དང་འབལེ་བའི་འཆར་གཞི་དང་སྔནོ་རིྩས་
བཟ་ོརུྒྱ།	 རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་དསུ་ཐགོ་
སནྙ་ཐ་ོབཟ་ོའབུལ་ཞུ་རུྒྱ།
༤༽	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་རིག་གཞུང་གི་
དངསོ་རྫས་མཁོ་སུྒབ་དང་བདག་ཉར་བདེ་
རུྒྱ།
༥།	 དངསོ་རྫས་མཁ་ོསུྒབ་ཞུས་པ་རྣམས་ཀི་
རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རུྒྱས་ཐ་ོའགདོ་བ་རུྒྱ།
༦།	ཕི་ནས་ཞལ་འདབེས་བུང་བའམ་གཡར་
པ་ོཞུས་པའི་དངསོ་རྫས་རྣམས་གཅེས་ཉར་
དང་དསུ་ཐགོ་འགྲམེས་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱ།
༧༽	 ལས་འཆར་ཚན་པའ་ིལས་དནོ་དང་

འབལེ་བའ་ིཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་ཞུ་རུྒྱ།
༨༽	 འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་པའ་ིནང་
འགྲེམས་སྟ ོན ་ སིྒག་གཤོམ་སྐབས་ལས་
རོགས་ཞུ་རུྒྱ།
༩།	 འགྲམེས་སྟནོ་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར་
དང་འབལེ་མཁས་ལས་པ་དང་།	 སུྒ་རྩལ་བ་
དང་།	འགྲམེས་སྟནོ་འཆར་འགདོ་པ་དང་ཇུ་
འགདོ་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་དང་།	 གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་རུྒྱ།
༥༽	དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ།
༡།	 སནྙ་ཞུ་དང་ད་ོབདག་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་
བསྡསུ།	Resume with cover letter

༢།	 ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་	
Marks Sheet and Degree Certificate གི་
ང་ོབཤུས།
༣།	དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
བུ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ།	 སིྒག་མཐུན་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧།༣།༣༡	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་དབེ་ཀི་ཤོག་
གྲངས་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།

༤།	 རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་
འཁརེ་ RC	 གི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང་
ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའི་ཤོག་
བུ་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༥།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སནྨ་ཁང་གང་རུང་
ནས་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་
སནྨ་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་
ཀི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའི་ལས་
དམ་དང་ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༦།	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་	
Character Certificate	ང་ོམ།
༧།	 སྡ་ེཚན་གཞན་ད་ུལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ི
ངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ་ཡོད་དགསོ།
འཚང་སནྙ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	 ནང་ཚུན་དསུ་ཐགོ་
ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་སྦགས་འསོ་ཆོས་
ལནྡ་པ་ཚོར་འདམེས་རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་སབྐས་

མཚམས་འབདོ་བརྡ་བ་རུྒྱ་ཡིན་པས་སབྐས་
བསྟནུ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་
མཉམ་འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་
དགོས་པ་བཅས་ཀི ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་སུ།	 	 ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༧	ལ།།
འབལེ་གཏུག་བ་ཡུལ།

Tashi Phuntsok
Director
The Tibet Museum
Department of Information and Inter-
national Relations
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong
Dharamsala 176215
H.P. India
www.tibetmuseum.org
Follow us on:
facebook.com/thetibetmuseum
twitter.com/TibetMuseum
youtube.com/thetibetmuseum
tibetmuseum.blogspot.in
flicker.com/tibetmuseum
slideshare.net/thetibetmuseum

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུྲང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ནས་བགྲསེ་ཡོལ་ཕབེས་པར་
གསོལ་སྟནོ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་དུྲང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་སི་ཞུའི་

ལས་བེད་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཕ ེབས་པར་

བརནེ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༦	
ཉནི་གི་དགངོ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༦།༠༠	ཐགོ་རྡ་ས་

མེག་གྷན་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་ཀི་གསོལ་མགྲནོ་

ཁང་ད་ུབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པསོ་དབུས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ་དང་།	 ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བེད་ཡོངས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
གསོལ་སྟནོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།	ཚོགས་
དུྲང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ཐོག་མར་བཙན་
བལོ་བདོ་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་སུ་ཕི་ལོ་	
༡༩༧༦	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ལ་འཛུལ་ཞུགས་
ཀིས་སི་ཞུ་བའི་གནས་རིམ་གཞོན་དུྲང་ནས་
བཟུང་ཐགེ་པ་རིམ་འཛེགས་ཀིས་དུྲང་ཡིག་
ཆེན་མོའ་ིགནས་རིམ་བར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༨	བར་མི་ལོ་	༤༠	ལགྷ་

རིང་ཞབས་ཞུ་ཧུར་བསྐདེ་གནང་ཡོད།	དའེ་ི
ནང་ཕི་ལོ་	༡༩༨༢	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༠	ནས་	
༡༩༩༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༡	 བར་དང་།	
ཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡	
ནས་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༨	 བར་
བཅས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་དུྲང་
ལས་ཁུངས་སུ་མི་ལོ་	 ༢༠	 ལགྷ་ཙམ་རིང་
ཞབས་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཚོགས་དུྲང་
སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས་ད་བར་མི་ལོ་	 ༤༠	
ལྷག་ཙམ་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་
ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གིས་སི་ཞུའི་ལས་དནོ་
མཐའ་འཁལོ་གནང་སྟ་ེད་ཆ་བགྲསེ་ཡོལ་ད་ུ

ཕབེས་པར་དགའ་སྐལེ་ཚུལ་ད་ུབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ནས་ཁངོ་ལ་གསོལ་སྟནོ་
ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།
	 ཁངོ་ས་ིཞུའ་ིགཞུང་ཞབས་གནང་
རིང་ཐགོ་མར་བད་ེསུང་བདོ་གནས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་དང་།	 ད་ེནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཁང་།	 བནྷ་རྡ་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་
གཞིས་འག	ོ བདོ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཟནི་བསི་
ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བདེ།	 བཀའ་དུྲང་ཡིག་
ཚང་།	 སརླ་ཡང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཁང་བཅས་སུ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་
རེད།།

ཆོད་གན་ལས་བདེ་ཀི་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁངོས་གཏན་སླབོ་ཁག་ཏུ་གཤམ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆོད་གན་ལས་བདེ་
འདམེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ན་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེའི་མཚན་
ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༤	འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་ཕུལ་ཟནི་པ་དགསོ།
ཨང། སླབོ་གྲྲྭའ་ིམིང་། ཆོད་གན་ས་མིག ས་མིག་གྲངས།

༡ མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ།
བུའ་ིཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པ། (Warden) ༡
བོུའ་ིཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པ།	(Matron) ༡
སནྨ་ཞབས།	(Staff Nurse) ༡

༢ སིམ་ལ་ཱགཏན་སླབོ། བུའ་ིཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པ། (Warden) ༡

༣ ཌལ་ཧརོ་གཏན་སླབོ།
བ ོུའ་ིཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པ།	(Matron) ༡
སནྨ་ཞབས།	(Staff Nurse) ༡

ཀ༽	 ཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་སླབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ།
༢།	རང་ལོ་	༤༥	མ་བརྒལ་བ།
༣།	གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་	(R.C.)	གི་ང་ོབཤུས།
༤།	གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།

༥།	འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ིདཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
ཁ༽	 སནྨ་ཞབས་པའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐནོ་ནས་སནྨ་ཞབས་སླབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ།	༢།	རང་ལོ་	༣༥	མ་བརྒལ་
བ་ཡིན་པ།	 ༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་	 (R.C.)	 གི་ང་ོབཤུས།		
༤།	 གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།	 ༥།	 འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ིདངྭ་
བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
ག༽	 གསོལ་ཕགོས།	ཟླ་རེར་གསོལ་ཕགོས་ཧནི་སྒརོ་	༡༡༦༢༥།༠༠	འཐབོ་རུྒྱ།
	 གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་སྟངེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལས་
བདེ་ཟུང་དུྲང་ཡན་ནམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ཡང་ན།	 བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་གང་རངུ་གི་སླབོ་སིྤ་བཅས་སུ་རངུ་ནས་
དག་མཆན་མཚན་རགས་ངསེ་པར་ཞུ་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	ལ།	
འབལེ་གཏུག་བ་ཡུལ།
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གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་ནས་
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་དང།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་མེ་བའི་གནམ་
ལོ་གསར་བཞད་རནེ་འབུང་ལ་འཚམས་
འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཀི་སྔནོ་བསུས་
ཏ།ེ	བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༤	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༤	ཚེས་	༡༩		ནས་ཚེས་	༢༣	བར་བདོ་
ཀི་ཞ་ོསྟནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་	༢༢	ལྡ་ེར་ལྡནུ་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་སུང་བརིྩ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བའི་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱ།
ཞ་ོསྟནོ་བུང་རབས།

བདོ་ད་ུརིག་གཞུང་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་
ཁངོས་ལ་ྷམོའི་སུྒ་རྩལ་ཐགོ་མར་དསུ་རབས་
བཅུ་བཞི་པའི་ནང་གུྲབ་པའི་དབང་ཕུག་ཐང་
སྟངོ་རྒྱལ་པསོ་གསར་གཏདོ་མཛད་པའི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕུལ་བུང་གི་སུྒ་རྩལ་
ཞིག་ཡིན།	 དསུ་རབས་	 ༡༥	 ནང་༸རྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་ལྔ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གསེར་
ཁི་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སྒ་ོའབས་སྤུངས་
ཞོ་སྟནོ་དང་བསྟནུ་གཞུང་འབལེ་འཁབ་སྟནོ་
ཐགོ་མ་ཞུས་པ་ནས་བདོ་ཀི་ཞ་ོསྟནོ་དསུ་ཆེན་
ཞེས་བདོ་ས་མ་ཤོར་བར་ནརོ་གླིང་སྡིངས་

ཆའ་ིསྟངེ་རྒྱལ་མཁར་བ།	 སྐརོ་མོ་ལུང་པ།	
གཅུང་པ།	 ཤངས་པ་སོགས་ནས་སུྒ་རྩལ་
འཁབ་སྟནོ་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་
རིག་གཞུང་གི་དསུ་ཆེན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
བསེ་སུ་ཞ་ོསྟནོ་དར་ཚུལ།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རྫགོས་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་གཞུང་ནས་བཙན་བཟུང་
བས་རསེ།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བདོ་མི་འབུམ་ལ་ཉ་ེ
བ་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་གུར།	 བསེ་

སུ་འཁོད་མ་ཐག་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་ཀི་
ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་གི་བསྟ་ིགནས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བཀའ་དྲནི་ཆེ་
བསྟནུ་བདོ་ཀི་ཞོ་སྟནོ་དསུ་ཆེན་སརླ་གསོ་ཞུ་
ཐུབ་པ་བུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་འབལེ་བེས་
སུ་དབུས་དང་།	 ས་གནས་ལ་ྷམོའ་ིཚོགས་
པ་མཉམ་འདསུ་བདོ་ཀི་ཞོ་སྟནོ་རྒྱས་པ་སརླ་
གསོ་ཐགོ་མ་ཞུས།

བདོ་ཀི་ཞ་ོསྟནོ་ཐངེས་	༢༢	པ།
འད་ིལོ་བདོ་ཀི་ཞ་ོསྟནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་	 ༢༢	
རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ལྡ་ེར་ལྡུན་བད་ེསིྐད་གླངི་
དང།	མ་སུ་རི།	རཱཇ་པུར།	ཀ་ལ་མན་ཌནོ།	
སྤནོ་ཌ་བཅས་སུ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༡༩	 ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁལེ་
བ་དང་།	 སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པ་གཙོས་པས་ས་གནས་ལ་ྷམོ་ཚོགས་
པ་ཁག་བཅུ་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་བདོ་ཀི་ལྷ་
མོའི་སུྒ་རྩལ་འཁབ་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱའི་དསུ་ཚེས།	
ས་གནས།	ལ་ྷགཞུང་བཅས་གཤམ་གསལ།

བཀའ་སིྤ་གཉསི་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་ཡུན་རིང་ནས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་ར་བྷ་ིརེ་	 Rabi 

Ray	མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༦	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཙམ་ལ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་
པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་

མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་སྦགས་

མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
ཞུས་འདགུ	 ད་ེ
ཡ ང ་ སི ད ་ སྐོ ང ་
མ ཆོག ་ གིས ་དམ ་
པ་ཁོང་གི ་སྐུ ་ཟླར་
ཕུ ལ ་ བ འི ་ འ ཕྲི ན ་
ཡི ག ་ ན ང ་ འ ཁོ ད ་
དནོ།	 སྐ་ུཞབས་ར་
བྷི་རེ་མཆོག་འདས་
གྲངོས་སུ་གུར་བའི་
ཡི ད ་སྐོའི ་ གནས ་
ཚུལ་བུང་བར་ངས་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙིང་ཐག་པ་ནས་མྱ་ངན་
གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་འདས་
གྲངོས་སུ་གུར་བ་ད་ེརྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད་
བདོ་ལའང་གོང་གུད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཕགོ་

པ་རེད།	 	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིད་ེས་ྔབདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐངེས་
མང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མྱོང་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགླགོ་བརྙན་
འཁབ་སྟནོ་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆར་
ཌི་སྒརེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ར་བྷ་ིརེ་དམ་
པ་ཁོང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་བདནེ་པའི་འདོ་སྣང་གི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༤	 ལོར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིནང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་
གནང་སབྐས།		དམ་པ་ཁངོ་སབྐས་དརེ་རྒྱ་
གར་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ཡིན་སྟབས།		
ལྷན་ཚོགས་གོ་སིྒག་སོགས་ལས་དོན་སྣ་
མང་ཐོག་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་གནང་
མཁན་གཙོ་བའོ་ིགྲས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 ང་
རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་

བཞུགས་སྐབས་ཐེངས་འགའ་ཤས་མཇལ་
མྱངོ་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཞིག་གི་ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་མཇལ་སབྐས་སེམས་འགུལ་ཐབེས་པ་
ཞིག་བུང་།	 	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསྐ་ུཞབས་ཇརོ་
ཇི་ཕར་ནན་ཌ་སི་	 George Fernandes 

མཆོག་ལྟ་བུ་ཡུན་རིང་ནས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་
རིང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
གི་རྒྱ་གར་དབུ་ཁདི་ཅིག་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།
	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་
དམ་པ་ཁངོ་་གི་སྐ་ུཟླར་ཕུལ་བའི་འཕྲནི་ཡིག་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཞབས་ར་བྷ་ིརེ་མཆོག་
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་བུང་བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ལ་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	 དམ་པ་
ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལ་ྟ
གུྲབ་འཛིན་མཁན་གི་ཆབ་སིད་པ་ཞིག་དང་།	
མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་རསེ་འབང་

པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ད་ེསའྔ་ི
རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་
ཟུར་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་
ཆེན་ཡང་གནང་མྱངོ་ཡོད།	 	 སིྤར་དམ་པ་
ཁོང་ནི་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལྷག་བསམ་ཟལོ་མེད་
ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་
དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་ཐུགས་འདྲསི་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོ
ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ཐངེས་འདརི་སྐ་ུཞབས་
ར་བྷ་ིརེ་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རྫགོས་པའི་
ཡིད་སྐོའི ་གནས་ཚུལ་བུང་བ་འདི་ནི་རྒྱ་
གར་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་ལའང་གངོ་གུན་
ཧ་ཅང་ཕགོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 	 དཀའ་
སྡུག་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ང་
ཚོས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།	 །	

ཕི་ཚེས། ས་གནས། ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ། འཁབ་གཞུང་།

༢༠༡༧།༠༤།༡༩ བད་ེསིྐད་གླངི་།	 བདོ་ཀི་ཞ་ོསྟནོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ་ཁག་	༡༠	ནས་ལ་ྷགཞུང་གཟགིས་ཕུད།

༢༠༡༧།༠༤།༢༡

བད་ེསིྐད་གླངི་། སྦལེ་ཀབོ། ཆོས་རྒྱལ་ནརོ་བཟང་།

མ་སུ་རི། ཀ་སྦུག འགྲ་ོབ་བཟང་མོ།

ཀལ་མན་ཌནོ། ཨོ་རི་ས། པདྨ་འདོ་འབར།

སྤནོ་ཌ། མན་སརྤ། རྒྱལ་པ་ོའཇིག་རནེ་དབང་ཕུག

ར་ཇ་པུར། མོན་གྷ།ོ སྣང་ས་འདོ་འབུམ།

༢༠༡༧།༠༤།༢༢

བད་ེསིྐད་གླངི་། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར། སྣང་ས་འདོ་འབུམ།

མ་སུ་རི། བལ་ཡུལ། ཆོས་རྒྱལ་ནརོ་བཟང་།

ཀལ་མན་ཌནོ། ཀ་ོལེ་གལྷ། གཟུགས་ཀི་ཉ་ིམ།

སྤནོ་ཌ། མ་སུ་རི། མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ།

ར་ཇ་པུར། བནྷ་ད་ྷར། དྲ་ིམེད་ཀུན་ལནྡ།

༢༠༡༧།༠༤།༢༤ བད་ེསིྐད་གླངི་། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར། ཡུལ་གུྲ་ཁག་གི་གཞས་སྣ།

༢༠༡༧།༠༤།༢༥ བད་ེསིྐད་གླངི་། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར། ཨ་ཀ་མ་རོལ་ཚོགས་ནས་དངེ་དསུ་གཞས་སྣ།

བཅས་ནས་བདོ་ཀི་ལ་ྷམོའ་ིསུྒ་རྩལ་གཟགིས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ལགས་ན།	 གནའ་བའོ་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཁད་ནརོ་བཟང་པའོ་ིཡོན་ཏན་རྣམས་འགྲ་ོབ་ཀུན་ལ་རུྒྱན་འཇགས་བུང་སྟ།ེ	 འཛམ་གླངི་ཀུན་ད་ུཞི་བད་ེའཕལེ་བའ་ིརེ་སྨནོ་དང་བཅས་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་ལ་བརྩ་ེཞནེ་ལནྡ་པས་གཟགིས་མོ་བ་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་ངསེ་གནང་ཡོང་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སུ།	བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་		༣	ཚེས་	༤	ལ།།	།།


