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ཨིན་ཡིག་ནང་སདི་སྐངོ་	 Sikyong	 ཞསེ་པའ་ི
སྒ་ཐད་སུྒར་ཞུས་པར་འགུར་བཅོས་བཏང་ནས་	
President	ཞསེ་འབ་ིདགསོ་པ་ལས་བདོ་ཡིག་ནང་
སདི་སྐངོ་ཞསེ་པའ་ིཐ་སདྙ་རང་སོར་གནས་དགསོ།
༄༅།	 །བཀའ་ཤག་གིས་ལནྷ་ཁང་ཁག་ལ་ཕུལ་
བའི་བརྡ་ཁྱབ་གཅིག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཞུང་འབལེ་ཨིན་ཡིག་དྲ་རྒྱའ་ི	 tibet.net	 ཐགོ་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༦	ཉནི་སྤལེ་འདགུ་
པ་དའེ་ིནང་དནོ་ལརྟ་ན།	 	 	 ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ནས་
སདི་སྐངོ་	 Sikyong	 ཞསེ་པའ་ིཐ་སདྙ་ཨིན་སུྒར་
ཞུ་སབྐས་པ་ེསི་ཌནེ་	 	 President	 	 ཞསེ་འབ་ི
དགསོ་པ་ལས།	 	 གཞན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་གཞུང་འབལེ་བདོ་ཡིག་དྲ་རྒྱ་	 bod.asia	 ནང་	
༼སདི་སྐངོ་།༽	 ཞསེ་ཐ་སདྙ་རང་སོར་གནས་
དགོས་པ་ལས་སྒ་དནོ་གང་ཡང་སུྒར་མི་དགོས་
པའ་ིལམ་སནོ་ཕབེས་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་སིད་འཛིན་
གསར་པར་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པ།

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་
ཞབས་ཨེ་མེ་ན་ུཨལ་མེཀ་རོན་ Emmanuel 
Macron མཆོག་ལ་ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་
སིད་འཛིན་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་
འཚམས་འདྲ་ིམཛད་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་
མཁྱནེ་ཆུབ་ལརྟ་ངསོ་ནི་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པར་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།		
སིྒག་འཛུགས་དསེ་རྒྱལ་ཁབ་སྒརེ་དང་ས་ཁུལ་སོ་
སོའ་ིའཕྲལ་གི་ཁ་ེཕན་བླསོ་བཏང་ནས་སིྤ་པའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤིག་བཙུགས་ཏ་ེལས་དནོ་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད།		དརེ་བརནེ་སིྒག་འཛུགས་ད་ེགངོ་ནས་གངོ་
ད་ུའཕལེ་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 འབུང་འགུར་གླངི་
ཆེན་གཞན་ཚོས་ཀང་ད་ེལ་ྟབུའི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་
བཟ་ོཆེད་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་ཐུབ་པའི་
རེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཕ་རན་སི་ཡུལ་འད་ིཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྐང་འཛིན་
པའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་སབས་འབུང་འགུར་སིྒག་
འཛུགས་ལ་འཕྲད་རུྒྱའི་དཀའ་ངལ་རིགས་ལམ་
ལྷངོ་ལནྡ་པའི་ངང་ནས་གདངོ་ལེན་གནང་ཐུབ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།	 ཅསེ་
འཁདོ།།

ཕ་རན་སིའ་ིསདི་འཛིན་གསར་པར་འཚམས་འདྲ།ི
༄༅།	 །ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་སདི་འཛིན་
འསོ་བསྡུའི་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཨེ་མེ་ན་ུཨལ་མེཀ་
རོན་	 Emmanuel	 Macron	 མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པར་བརནེ།			ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༨	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་སིད་འཛིན་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་
ཕ་རན་སི་མི་མང་གི་སེམས་ནང་འཁོན་འཛིན་
སངྤས་པའི་འཆམ་མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་བསུྐན་
རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་
ད་ེརུྒྱན་སྐངོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ཁས་ལེན་གནང་
བ་ལྟར་ཐེངས་འདིར་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པར་བརནེ།	 མི་མང་གི་མངནོ་འདདོ་གསལ་
པརོ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བསམ་ཚུལ་མི་
མཐུན་པ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་དབནེ་སྦརོ་གི་ཡོ་
ལང་ཕགོས་བཅུར་བརྡལོ་བཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་
འདརི།	 རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡའུ་ིགུྲབ་འབས་དསེ་
རང་དབང་དང་འཆམ་མཐུན།	འདྲ་མཉམ་བཅས་
ཕ་རན་སིའི་ཡུལ་གི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གུྲབ་གསུམ་མུ་
མཐུད་ས་བརན་ཐགོ་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་མིན་ཚོད་བལ་ྟ
བས་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་དགའ་
བསུའ་ིགཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༠	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་
གི་གསུང་ཆོས་ར་བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཨ་རིའི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ལ་དགའ་བསུའི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གི་མཛད་
སྒ ོ་ད བུ ་འཛུགས་སྐབས་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི ་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 རང་དབང་ཅན་
གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་གིས་
གཙོས་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ།	 སྡ་ེཚན་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 	 	 གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་

ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་སེར་སྐ་མི་མང་།	
སླབོ་ཕུྲག་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སངོ་ཕྲག་

མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་དབུས་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པར་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རོལ་དབངས་
དང་བཅས་ཕ་ོབང་ནས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རར་གདན་ཞུས་
ཀིས་ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པ ོའི ་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ ་སྒེང་
འཛུགས་གནང་།	 སབྐས་དརེ་བདོ་གཞུང་
ཟློས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་

བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གུླ་བཏང་རསེ་
བདོ་དང་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ཆེད་གཅེས་པའི་

ལུས་སགོ་ལོངས་སྤོད་དང་བཅས་པ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་
ཀི་ཆེད་ངག་བཅད་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་སྐར་
མ་གཅིག་རིང་ཞུས།	 ད་ེནས་དག་ེབཤེས་
མ་བཞི་གྲས་བདནེ་ཚིག་སྨནོ་ལམ་གསུང་
སབྐས་ཚང་མས་ལག་གཉསི་ཐལ་མོ་སྦར་ཏ་ེ
འུར་འདནོ་གནང་གུྲབ་རསེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ ་ནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་
མཆོག་གིས་དབུས་འཐུས་མི་གཞན་རྣམས་

ནས་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་།
	 ད་ེནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 མཐར་དྲལི་བསྒགས་དུྲང་
ཆེ་ཤར་གླིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་ལགས་
ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་སྒ་ོགྲལོ།
	 དེ ་ རེས ་ སིྤ ་ ན ོར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་དང་སྐུ ་
མགྲནོ་རྣམས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་རནེ་གཙོ་སོགས་གནས་མཇལ་
ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས།	 སབྐས་དརེ་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསན་ཙམ་མ་
ཟད།	 སནོ་པ་ཐུབ་པའ་ིདབང་པའོ་ིསྐ་ུབརྙན་
གིས་མཚོན་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པ་ོ
སོགས་རནེ་གཙོ་ཁག་ང་ོསྤདོ་མཛད་ཡོད།།

པ་ོཏཱ་ལའ་ི༸རྒྱལ་བའ་ིགཟམི་ཆུང་ནང་ང་ཚོ་བཞིས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༠	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཨ་རིའི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་

ལ་དགའ་བསུའི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སྐབས་ཨ་རིའི་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་
མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་
སི་པ་ིལོ་སི་	 Nancy Pelosi	 མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐུ་མདནུ་ད་ུཡར་ལངས་ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་
རུྒྱའི་གོ་སབྐས་ཐབོ་པ་འདི་ནི་ངས་དསུ་རག་
ཏུ་གོ་སབྐས་ཧ་ཅང་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་

ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ད་ེ
རིང་ངའི་སེམས་ནང་ཆེ་མཐངོ་དང་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པ་ོཐོབ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོང་

བཞིན་འདགུ	ང་ཚོ་འདརི་ཨ་རིའ་ིས་ཕགོས་
གང་ས་ནས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཅར་ཐུབ་པར་དགའ་
སྤབོས་ཧ་ཅང་བུང་།	ཅསེ་གསུང་རསེ་སྡངིས་
ཆའི་སངེ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་དུྲག་
པ་ོརྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤདོ་གནང་ས་ེམུ་
མཐུད་གསུང་དནོ།	 དེ་ རིང ་ང་ཚོ ་ཚང་
མ་འདིར་འཛོམས་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི།		
འགྲ་ོབ་མི་རིགས་སིྤའ་ིབད་ེདནོ་སདླ་དགངོས་

པ་གཏིང་ཟབ་བཞེས་གནང་མཛད་མཁན།	
ཀུན་གིས་རེ་ལྟསོ་འཆའ་འསོ་པ།	 	 བམས་
བརྩེའི་བདག་ཉདི་ཅན་གི་སྐསེ་བུ་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ྟབུར་ཆེ་བསདོ་ཞུ་ཆེད་
ཡིན།	 ང་ཚོ་འདརི་༸སྐ་ུཉདི་མཆོག་མཇལ་
ཁ་ཞུ་བར་བཅར་ཡིན།	 ༸སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་འགྲོ་བ་མིའི ་གཞི་རྩའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་
རང་བཞིན་ད་ེབམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་
སབས་དརེ་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་པ་དསེ་ང་
ཚོར་སྙངི་སབོས་སྐ་ེབཞིན་འདགུ	 བདོ་དང་
རྒྱ་གར།	 ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་སོགས་ནང་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོ་དང་མཇལ་སབྐས་རང་
གི་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་ད་ེདག་
སུང་སྐབོ་ཐགོ་རུྒྱན་འཛིན་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་
སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་གསལ་རགོས་ཐུབ་
པ་མ་ཟད།	 	 ཁ་སང་ང་ཚོ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་
གྲྲྭར་བསྐདོ་སབྐས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའི་བསམ་བླའོི་
ཞེ་ཕུགས་དརེ་ཉནི་གཅིག་ཁངོ་ཚོ་རང་ཡུལ་
བདོ་ལ་ལོག་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་སམྙ་པའི་རེ་བ་བདེ་
བཞིན་འདགུ		ཕགོས་མཚུངས་ཁ་སང་བདོ་
ཀི་ཟློས་གར་དང་ད་ེརིང་འདིར་སླར་ཡང་
རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་ད་ེདག་ལ་ལྟ་སྐབས་

བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་བསསེ་ལྷད་
མེད་པའི་ཐགོ་ནས་སླར་བདོ་ནང་ད་ུཉམས་
གསོ་གནང་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 འདརི་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག	 ད་ེབཞིན་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་མཇལ་
སྐབས་བདོ་ནང་རང་དབང་སླར་གསོ་ཡོང་
ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་རེ་བ་ཞིག་ངང་གིས་མཐངོ་
ཐུབ།	ཅསེ་གསུང་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་
བདོ་ནང་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་མཁན་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་
བ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 	 ང་ཚོ་སྐ་ུཚབ་
འཐུས་མི་བཞི་པ་ོབདོ་ད་ུབསྐདོ་སབྐས་ཕ་ོབང་
པ་ོཏཱ་ལའི་༸རྒྱལ་བའི་གཟམི་ཆུང་ནང་ང་ཚོ་
བཞིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སླར་
ཡང་གཟམི་ཆུང་དརེ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་མ་ཐུབ་
བར་ད་ུརང་ནསུ་གང་ཡོད་ཀིས་འབད་བརྩནོ་
ཞུ་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཡིན།		
ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།
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ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པས་རིྩས་ལེན་རུྒྱའ་ིསྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	
ཉིན་གི་ཕེད་ཡོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི ་ཁྱབ་ཁོངས་ལྷག་བསྡད་སླབོ ་གྲྲྭ ་ཁག་	
༡༤	 ད་ེདག་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པས་
རིྩས་ལེན་རུྒྱའི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་གནང་སླད་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་མིའི་ནསུ་ཤུགས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཁང་ Ministry of Human 

Resource Development	 གི་སླབོ་གྲྲྭའ་ི
ཤེས་ཡོན་ཚན་པའ་ིདུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནལི་
སྲྭ་རབུ་ Shri. Anil Swarup མཆོག་དང་།	
བོད ་སླ ོབ ་འཛིན་ཚོགས་ཀི ་ ཚོགས་གཙོ ་
སན་ཇ་ེཀུ་མཱར་ Sanjay Kumar	 ལགས་
རྣམ་གཉསི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།	
མཇལ་འཕྲད་སབྐས་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་
སེང་ེལགས་དང་།	 སཾ་བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས་དང་སིྤ་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་རྡ་ོརེ་ཚེ་རིང་
ལགས།	 ཤེས་རིག་དུྲང་གཞནོ་སལྐ་བཟང་
མགོན་པ་ོལགས་བཅས་ལྷན་བཅར་ཞུས་

འདགུ	སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནལི་སྲྭ་རབུ་
མཆོག་གིས་ལགྷ་བསདྡ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་	༡༤	ད་ེ
དག་གང་མགོགས་རིྩས་སྤོད་གནང་རུྒྱའི་
ཁས་ལེན་གནང་འདགུ	 	 	 ད་ེཡང་གངོ་

ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་དྲརོ་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་སན་ཇེ་ཀུ་མཱར་ལགས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་བཅས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
ཐོག ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ ཞིག ་

ཚོགས་ཏ་ེཉ་ེལམ་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
རྣམས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་
རིྩས་སྤདོ་བུང་བའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་འཚམས་
གཟིགས་ཕབེས་པའི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སེང་དང་།	

ལགྷ་བསདྡ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་	 ༡༤	 ད་ེདག་རིྩས་
སྤདོ་གནང་རུྒྱ་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་
མང་དག་ཅིག་གི་ཐོག་གོ་བསྡུར་ལྷུ ག་པ ོ་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཕི་
ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གིས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་

ཁག་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་
གནང་རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེ
ནས་བཟུང་ད་བར་སྔནོ་འགྲའོི་སླབོ་གྲྲྭ་སྡ་ེ
ཚན་	 ༣༣	 དང་།	 དམའ་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་
དགུ།			འབངི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ལ་ྔབཅས་རིྩས་
སྤདོ་གནང་ཟནི།	ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༢	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་	
༨༢	 སབྐས་ག་ོབསྡརུ་ཐག་གཅདོ་བུང་དནོ་
བཞིན་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་
ཁོངས་སླབོ་གྲྲྭ་ཡོངས་རོགས་རིྩས་སྤོད་མ་
གནང་གོང་ད་བར་རིྩས་སྤདོ་ཟིན་པའི་སླབོ་
གྲྲྭ་ཁག་གི་གནས་སངས་བསྐར་ཞིབ་གནང་
རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་ཡང་བུང་ཡོད།	 གངོ་
གསལ་ཐག་གཅོད་གཞིར་བཟུང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཀིས་ཤེས་རིག་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་དང་དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཨེ་

ཨེ་སི་རཱ་ཝཏ་	 A.S. Rawat	 ལགས་རྣམ་
གཉིས་སྦལེ་ཀོབ་དང་ཀོ་ལི་གྷལ་བཅས་སུ་
ཡོད་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་རིྩས་
སྤོད་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་བསྐར་ཞིབ་གནང་
འདགུ.	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	༡༧	ནས་	༡༩	བར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུྲང་གཞོན་སྐལ་བཟང་མགོན་པ་ོ
ལགས་དང་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཊི་པ་ིཏམ་	 T. 

Pritam Singh	ལགས་རྣམ་གཉསི་ཨོ་ལྡ་ིཤ་
ཉནི་སླབོ་ཏུ་བསྐར་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་།		
ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༧	ནས་	༢༡	བར་ཤེས་
རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་དང་དབུས་
བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་འབུམ་རམས་པ་རེ་ན་ུཔནྟ་ Dr. Renu 

Pant	 ལགས་རྣམ་གཉསི་མོན་གྷ་ོགཏན་
སླབོ་ཏུ་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ཆ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ལགྷ་བསདྡ་སླབོ་གྲྲྭ་	 ༡༤	རྣམས་
མགགོས་མུྱར་རིྩས་ལེན་ཐུབ་རུྒྱའི་རེ་བ་ཆེན་
པ་ོགནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།			

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་གསར་པར་མཚན་འདནོ་བུང་བ་སྐ་ུཞབས་ཊེ་རི་མཆོག་ལ་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་
ཉན་ཞིབ་སབྐས་བདོ་དནོ་སྐརོ་སོགས་འདྲ་ིརྩད་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
ཚབ་གསར་པར་མཚན་འདནོ་གནང་བ་ཨ་
རིའ་ིཨ་ཡོ་ཝ་	Iowa		མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་	
Governor	 སྐ་ུཞབས་ཊེ་རི་བ་ྷརན་སི་ཊ་ཌི་	
Terry Branstad	 མཆོག་ལ་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་འདྲ་ིརྩད་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ
	 ད་ེཡང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་ད་ུཉན་ཞིབ་སྐབས་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷབོ་ཀརོ་ཀར་		
Bob	 Corker	 མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་ལས་
རིམ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གཏམ་བཤད་གནང་
སྐབས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་གི་
འབལེ་ལམ་ད་ེཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
དང་།	 	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་
སིད་ཀི་ཕུགས་འདནུ་ད་ེཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན་དགསོ་
པའི ་ངེས་པ་གང་ཡང་མེད་སྐརོ ་སོགས་
གསུངས།
	 ད་ེརེས་ཉན་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་མི་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
བྷནེ་ཀར་ཌིན་	 Ben Cardin	 མཆོག་གིས་
རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་སྨྲ་
བརདོ་རང་དབང་གི་གནས་སངས་ཇེ་ཞན་
ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པར་སེམས་འཚབ་
ཀི ་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ ་བསན་པ ་མ་ཟད།			

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བདོ་ད་ུཕིར་
གདན་འདྲནེ་ཞུ་ཐུབ་མིན་དང་།		གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ལ་ྟགང་ད་ུཡོད་
མེད་ཀི་གནས་སངས།		ད་ེབཞིན་རྒྱ་རིགས་
ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཐབོ་མྱངོ་
མཁན་སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོ	 Liu Xiaobo 

མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ནང་གླདོ་བཀལོ་
གཏང་རུྒྱ་ཡིན་མིན།	 ད་ེབཞིན་ཧངོ་ཀངོ་མི་
མང་རྣམས་ཀི་དནོ་དམ་རང་སྐོང་གི་ཐོབ་
ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་ཡི་
ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་འདྲ་ིརྩད་གནང་སབྐས།
	 སྐུ་ཞབས་ཊེ་རི་མཆོག་གིས་ལན་
འདབེས་གནང་དནོ།	 	 གལ་ཏ་ེང་རང་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོརུྒྱའི་
ཐག་གཅོད་བུང་ཚེ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
སུང་སྐབོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་།	 	 ཚོང་གི་
ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་གུ་ཡངས་དང་རང་དབང་

ལནྡ་པའ་ིཁམོ་ར་དགསོ་པ།	 	 ལྷ་ོརྒྱ་ནག་རྒྱ་
མཚོའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བརན་ལྷིང་སུང་སྐོབ།	
ད་ེབཞིན་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་གལ་
གནད་སོགས་ཨ་རིའི་ཡུལ་གིས་ཧ་ཅང་རྩ་
ཆེར་འཛིན་བཞིན་པའི་རིན་ཐང་ད་ེདག་རྒྱ་
ནག་འག་ོཁིད་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ར་
སྤདོ་ཡོང་སླད་ཉནི་ལྟར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རུྒྱ་

ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུང་སབྐས་སྐ་ུཞབས་བྷནེ་
ཀར་ཌིན་མཆོག་གིས།	 	 	 གལ་ཏ་ེཁྱདེ་
གཞུང་ཚབ་གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་བུང་ན་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཡར་
རྒྱས་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དྲསི་
པར་གཞུང་ཚབ་གསར་པ་མཆོག་ནས་ལན་
འདབེས་གནང་དནོ།
	 འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ནི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 རིན་ཐང་ད་ེཨ་རིའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྨང་གཞིར་བཟུང་ནས་ཆོད་
སེམས་བརན་པསོ་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་བཞིན་

ཡོད།	 	 གནད་དནོ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་
གནད་ཅན་ཞིག་ཡིན་སབས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་
ཁདི་ཚོས་འདདོ་རངུ་མ་འདདོ་རངུ་།	 ང་
རང་གཞུང་ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
གནད་དནོ་ད་ེདག་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་བ་རུྒྱའི་
འདནུ་པ་ངར་ཡོད།			གནད་དནོ་དའེ་ིསྐརོ་
གླངེ་སླངོ་བ་རུྒྱར་ངས་འཇིགས་སྣང་བེད་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད།		ས་གནས་གཞན་
དུ་ཨ་རིའི ་མི ་སེར་གིས་གཙོས་མི ་མང་
གཞན་སུ་འདྲ་ཞིག་ལ་དྲང་བདནེ་གི་ཐག་
གཅདོ་མ་བདེ་ཚེ་ང་རང་གཞུང་ཚབ་པ་ཞིག་
ཡིན་པའ་ིངསོ་ནས་པ་ེཅིང་གི་འག་ོཁདི་ཚོ་ལ་
གནས་ཚུལ་གང་ལྷག་པ་དའེི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
བ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 	 ཞསེ་ལན་འདབེས་གནང་
འདགུ
	 ད་ེབཞིན་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་ཨེ་བ་ྷར་སོ་	 John 

A. Barrasso	 མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 	 ཚོང་ཁ་ེསུང་
སྐོབ་དང་དསུ་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལ་དམ་བསྒགས་
བདེ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་བ་རུྒྱའི་ལངས་
ཕོགས་ད་ེགཉིས་ད་ོམཉམ་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་
འཛིན་ཐུབ།	 ཅསེ་འདྲ་ིརྩད་གནང་བར་ཁངོ་
གིས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།
	 ཨ་རི ་ཡུལ་གིས་དུས་རག་ཏུ ་
འཛམ་གླངི་མི་མང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་

སུང་སྐབོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ང་རང་གཞུང་ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་
ངོས་ནས་གནད་དནོ་ད་ེགསལ་འདནོ་བ་
རུྒྱ་དང་དསུ་མཚུངས་གནད་དནོ་ད་ེལས་
བརྒལ་ནས་བལ་ྟདགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	 	 ངའ་ིབསམ་པར་ཆོས་པ་
རྣམས་ལ་སྡུག་སྦོང་གཏངོ་དགོས་པ་གང་
ཡང་མ་མཐངོ་།	 	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་སྨྲ་
བརདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་བ་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་ལན་
འདབེས་གནང་འདགུ
	 ཉན ་ ཞིབ ་མཇུག ་ སིྒལ ་ལ ་ཉ ེ་
སྐབས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི ་འཐུས་མི ་
སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ Marco Rubio 

མཆོག་གིས།	 	 ཁྱདེ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ལྷན་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཞུ་དགསོ།	 	 ཞསེ་རེ་འདནུ་
བཏནོ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 	 གནད་དནོ་ད་ེ
རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་
ཚན་པ་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་གསུང་པར།	 	 ངས་ད་ེ
ལརྟ་ལག་བསར་དནོ་འཁྱལོ་ཞུ་ཆོག	 ཅསེ་
སོགས་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ
	 སྐུ་ཞབས་ཊེ་རི་མཆོག་རྒྱ་ནག་
ནང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་གསར་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་མིན་རིང་མིན་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མས་ཐག་གཅདོ་གཏན་འབབེས་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

སྐ་ུཞབས་ཊེ་རི་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་སདི་འཛིན།



3 TIBETAN NEWS  10th  May  2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༠

འཕྲལ་སེལ་ལས་བདེ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་
ཚན་པ་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་
ཀི་གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་ཆེད་དམིགས་
བསལ་དཔྱད་ཞིབ་ལས་གཞིའི་འགོ་ཟླ་བ་
གཅིག་གི་རིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ཏུ་ལོ་རུྒྱས་བསྡུ་རུབ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་པས་ཟླ་བ་
གཅིག་གི་རིང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བདེ་གྲངས་
བརྒྱད་དགསོ་མཁ་ོའདགུ་ན།		རང་རེའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་ལས་དནོ་འདའི་ིཆེད་ད་ོདབིངས་
དང་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སྙན་འབུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་
གཤམ་གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	ཤེས་ཚད།			འཛིན་སྐངོ་དང་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས།			དཔལ་འབརོ།			སིྤ་ཚོགས་
རིག་གནས།	 	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཡར་རྒྱས་སླབོ་
ཚན་གང་རུང་ཐགོ་ཉུང་ཐར་ཚད་ལནྡ་མཐ་ོ
སླབོ་ནས་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རམ་འབམས་
པ་	 B.A, B.Com, B.Sc Graduate or 

higher	ཐནོ་པ་དང་།			གཞན་ཡང་ཚད་

མཉམ་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའི་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་
པ།
༢།	ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱརེ་	Degree Certifi-

cates		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	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་དབེ་ཀི་ཤོག་
གྲངས་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༤།	རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ལག་འཁྱརེ་	RC	
གི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང་ཁིམས་མཐུན་
དསུ་འགངས་ཞུས་པའི་ཤོག་བུ་མཐའ་མའི་
ང་ོབཤུས།
༥།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་བབ་ལས་
འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་རང་
ཉདི་ཀི་འཚང་སནྙ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་
ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་
གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་
གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	༢༥	འགངས་མེད་
གཤམ་མཁོད་དུྲང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐོག་

ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 ད་ོབདག་སོ་
སོར་འབལེ་བ་གནང་བདའེི་སླད་ཁ་བང་།	
གླགོ་འཕྲནི།	 Email	 ཁ་པར་ཨང་བཅས་
འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ།
ཕགོས་དང་གཞན་ཐབོ་ཐང།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དུྲང་གནས་
རིམ་ཚད་མཉམ་ཐབོ་རུྒྱ་དང་།	 ཕགོས་
བསྐདོ་སྐབས་མགྲནོ་ཁང་གླ་ཉནི་རེར་སྒརོ་	
༥༠༠།༠༠			ཞུ་སྤདོ་ཆོག་རུྒྱ།
ཆ་རྐེན་ཚང་བའི ་ ཞུ ་སྙན་འབུལ་མཁན་
རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་
སྐབས་མཚམས་སུ་འབདོ་བརྡ་བ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
སུ།			དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	ལ།།

འབལེ་གཏུག་ཁ་བང་།
Secretary,
Department of Finance ,CTA                                                                                                                                             
Ganchen Kyishong,
Dharamshala, Distt Kangra (H.P) India                                                                                                       
Ph. no: +91 1892-222487,
Email:   
Empoweringtibwomen@tibet.net / 
finance@tibet.net

ཟླསོ་དགའེ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩའ་ི
ཁྱབ་ཁོངས་རྣམ་རྒྱལ་འབངི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་
ཆེད་ཆོད་གན་ཐོག་ཟློས་དགེ་གཅིག་གི་ས་
མིག་སངོ་པ་འདགུ་ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཞིང་ཟླསོ་དགེའི་ལས་གནས་སུ་ད་ོ
དབིངས་དང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣༡	
འགངས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་འབངི་སླབོ་ཀི་སླབོ་
སིྤའི་མཚན་ཐོག་ཐད་ཀར་སྙན་ཞུ་འབུལ་
དགསོ་ཤིང་།	 སནྙ་འབུལ་བ་གཅིག་ལས་
མང་བ་འབུང་ཚེ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ནང་ཟླསོ་དགེ་
གནང་མྱངོ་ཡོད་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་
དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེམིན་
ཤེས་ཚད་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཞིབ་བསྡུར་གིས་
མཐའ་མའི་འདམེས་སུྒག་དང་བསྐ་ོགཞག་
རྣམ་རྒྱལ་འབིང་རིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་ཡིག་ཚང་
ནས་གནང་རུྒྱ་ཡིན།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག
༡།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་པའམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་
ལག་འཁྱརེ་དང་ཨང་ཤོག་གི་ང་ོབཤུས།
༢།	ཟླསོ་དག་ེའསོ་སྦངོ་ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་
དང་ཨང་ཤོག་གི་ང་ོབཤུས།
༣།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༡	
བར་བདོ་མིའ་ིདཔྱ་དབེ་ཀི་འབུལ་བབ་གཙང་
ཕུལ་ཟིན་པའི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས།
༤།	ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་
གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་

ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༥།	 ད་ེས་ྔསླབོ་གྲྲྭ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བས་
མྱོང་ཡོད་ན་ཉམས་མྱོང་ལག་འཁྱེར་རམ་
ཁུངས་སྐལེ་ཡིག་ཆ་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
མཐུན་རྐནེ་ཁག
༡།	 ཟླ་རེའ་ིགསོལ་ཕགོས་གངས་ཅན་བད་ེ
རྩའ་ིསིྒག་གཞི་ལརྟ་འབུལ་རུྒྱ།
༢།	ལས་ཤག་གི་མཐུན་རྐནེ་འབུལ་རུྒྱ།
༣།	 ཞལ་ལག་འད་ིགའ་ིསིྒག་གསལ་བཞིན་
དགེ་ལས་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་ཞུ་འཐུས་
ཆོག་རུྒྱ།
	 གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་ལག་
འཁྱརེ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་སངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་སྡ་ེཚན་གི་ཟུང་
དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་ནམ།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན།	 ཡང་ན་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡན་
གི་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བཅས་གང་
རུང་ནས་ང་ོབཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་དན་རགས་
མཚོན་པའི་དག་མཆན་ངསེ་ཞུ་དགོས་པའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།	 	 	 	 ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༤	ལ།
འབལེ་གཏུག་དང་སནྙ་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་ཁ་བང་།
Principal
Namgyal Boarding School
P.O. Box no. 2776 Kimtole, 
Swoyambu,Kathmandu/Nepal                                                                                                                                            
Contact no: 00977-4890197 
Mobile no: 9808284744
Email: 
namgyalmiddleschool@gmail.com

ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པའ་ིགླགོ་བརྙན་
མ་དངུལ་གསལ་བསྒགས།	༢༠༡༧

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་
པས་བཙན་བལོ་ནང་གི་བདོ་མི་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོལས་པ་ཚོའི་སུྒ་རྩལ་གངོ་འཕལེ་ཆེད་ད་ུ
དངསོ་བུང་ངམ་དམིགས་བསལ་བརདོ་གཞི་
གང་རངུ་ཐགོ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོཆེད་ཧནི་སྒརོ་
འབུམ་གསུམ་རེའ་ིམ་དངུལ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།
གླགོ་བརྙན་གི་བརདོ་གཞི།
༡།	 	 བཙན་བལོ་ནང་གི་མང་གཙོ།	 ༢།		
བོད་གཞིིས་བེས་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་གི་
མངནོ་འདདོ།	༣།	ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ།	བུད་
མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་བཅས།
སདྐ།	 བདོ་ཨིན་གང་རངུ་ཐགོ་མཆན་འགདོ་
ཅན་ཡིན་དགསོ།
དསུ་ཡུན།		སརྐ་མ་བཅུ་ལས་མ་མང་བ།
ལས་གཞིའ་ིདམིགས་ཡུལ།	 བདོ་མི་གླགོ་
བརྙན་བཟོ་ལས་པ་ཚོར་ཆེ ་མཐོང་དང་
དཔལ་འབརོ་རམ་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ།	 གླགོ་
བ རྙན ་བཟོ་ སུྐན ་ གི ་ ཆེད ་ལས ་ཐོག ་ད ོ་
དབིངས་དང་སེམས་ཤུགས་སརྤ་རུྒྱ།	 བདོ་
དནོ་སྐརོ་གི་གླགོ་བརྙན་གང་མང་ཐནོ་ཐབས་
བཅས་ཡིན།	 ཕི་རྒྱལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་
ཚོ་ལའང་ག་ོསབྐས་སིྤ་མཚུངས་ཡོད།	 འནོ་

ཀང་ཉནི་གཉསི་རིང་རྡ་སར་རུྒྱས་སནོ་དང་
ཟབ་སྦངོ་གཅིག་ལྕགོས་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཆེད་ལམ་གྲོན ་རྣམས་དོ་བདག་
རང་ཉདི་ནས་སྦར་དགོས་པ་ལས་རྒྱ་གར་
ནང་ཁུལ་གི་ལམ་གྲནོ་རྣམས་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པས་
སྦར་རུྒྱ་ཡིན།
འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རིམ།
༡༽	 ལས་གཞི་འདའི་ིམ་དངུལ་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་གཤམ་འཁོད་ཞུ་
སནྙ་འགངེས་ཤོག་དང་།	 གངོ་འཁདོ་བརདོ་
གཞི་གང་རུང་ཐགོ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོའཆར་
གི་གནད་དནོ་སྙངི་བསྡུས་དང་བཅས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	འགངས་མེད་ཕི་
དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁ་བང་ཐགོ་གླགོ་འཕྲནི་
ནམ་སྦྲག་བརུྒྱད་ཕུལ་ཟནི་པ་དགསོ།
༢༽	 འདམེས་སུྒག་ཆེད་དནོ་མི་སྣ་རྣམས་
ཀིས་སྙན་ཞུ་རྣམས་བསྐར་ཞིབ་དང་འབལེ་
དང་ཐགོ་མི་འགྲ་ོདགུ་འདམེས་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེ
དག་ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཉིན་
གཉིས་ཀི་རུྒྱས་སནོ་སྦོང་བརྡར་གནང་རུྒྱ་
དང་ད་ེརསེ་འབལེ་ཡོད་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་
གླགོ་བརྙན་གི་འགྲལེ་བརདོ་དང་པར་ལེན་

ཕོགས་སིྒག་གི་འཆར་གཞི་ཞིབ་ཕྲ་འབུལ་
དགསོ་པ་ཡིན།
༣༽	 འདམེས་སུྒག་ཆེད་དནོ་མི་སྣས་གླགོ་
བརྙན་འགྲལེ་བརདོ་དང་པར་ལེན་ཕོགས་
སིྒག་གི་འཆར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་ཐགོ་ནས་
མཐའ་མའི་མི་འགྲ་ོགསུམ་འདམེས་སུྒག་བ་
རུྒྱ་ཡིན།

ཞུ་སནྙ་འགངེས་ཤོག
http://bod.asia/2017/05/ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་
བརྙན་/
འད་ིནས་ཕབ་ལེན་ཡོང་བ་ཞུ།

ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
The Secretary
Department of Information & Interna-
tional Relation, 
CTA
P.O Dharamsala 176215, 
District Kangra, H.P
Email: diir@tibet.net, 
info@tibetonline.tv
Tel: +91-1892-222457, 222510 
Fax: +91-1892-224957

ཞི་རིམ་བར་མའ་ིཚན་རིག་སླབོ་དབེ་ཀི་ནང་
དནོ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་འད།ུ

༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་
ལནྷ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་
༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	༥	ནས་	༦	བར་
ཉནི་གྲངས་གཉསི་ཀི་རིང་།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་འཛིན་རིམ་	༦	ནས་	༨	བར་
གི་གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་
གསར་སིྒག་ཆེད།	 སླབོ་དབེ་ཀི་ནང་དནོ་
འཆར་འགོད་དང་གཏན་འབབེས་ཚོགས་
བསྡ་ུབསྐངོ་ཚོགས་ཞུས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་
རྒྱ་གར་དབུས་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་པའི་གཞི་རིམ་
བར་མའི་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་ཁག་བདོ་སུྒར་
དང་དཔར་འགྲམེས་ཞུས་ཏ་ེད་ཆ་དསུ་ཡུན་
གང་འཚམ་སོང་ཡོད་པ་དང།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་དང་
གཞི་རིམ་བར་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་
གི་དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པའི་སླབོ་དབེ་
གསར་སིྒག་བ་ཆེད།	 ཐངེས་འདརི་བསབླ་
གཞིའི་ནང་དནོ་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད།	 བསབླ་གཞི་གསར་
པའི་འཆར་འགོད་དང་མཐུན་པར་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ནས་	༢༠༡༩	བར་འཛིན་རིམ་དུྲག་

པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་
རྣམས་རིམ་བཞིན་རྩམོ་སིྒག་བ་འཆར་ཡོད་
པ་རེད།
	 ཐངེས་འདའིི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཚེ་
རིང་བསམ་གུྲབ་ལགས་དང་།	 ཤེས་ལནྷ་
བ ོད་སུྒར་ཚན་པའི ་འགན་འཛིན་བསོད་
ནམས་བཟང་པ་ོལགས།	 ཚན་རིག་ཤེས་
ཡོན་འགན་འཛིན་པ་སངས་མཆོག་པ་
ལགས།	 མེས་དབནོ་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་
སིྤ་བསན་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	 སུ་ཇ་
བདོ་ཁིྱམ་གི་ཚན་རིག་སླབོ་དག་ེཉ་ིམ་ཚེ་རིང་
ལགས།	 རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་གི་ཚན་རིག་སླབོ་
དག་ེབསན་འཛིན་དངསོ་གུྲབ་ལགས།	 རྡ་
ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་གི་ཚན་རིག་སླབོ་དགེ་ལྷུ ན་
གུྲབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།	 རཇ་པུར་བདོ་
ཁིྱམ་གི་ཚན་རིག་སླབོ་དགེ་བད་ེཆེན་མཚོ་
མོ་ལགས།	 སཾ་བྷ་ོཊ་བད་ེསིྐད་གླངི་གི་ཚན་
རིག་སླབོ་དག་ེཔདྨ་མཚོ་ལགས།	 ཤེས་ལནྷ་
ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་འཕྲནི་ལས་
དབང་འདསུ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ནིའུ་ཛི་
ལེན་ཌི་ཡུལ་ད་ུའཚམས་གཟིགས་གནང་
བཞིན་པ་ལརྟ།	ཕི་ཚེས་	༣	ཉནི་གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་གྷ་ེ
རེ་ཊི་ཧུ་ཇི་སི་ Gareth Hughes of Green 

Party	 མཆོག་གིས་ཇི་ལརྟ་མགྲནོ་འབདོ་
ཞུས་པ་ལརྟ་ཡུལ་དའེ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་ཝ་ེལིང་ཊོན་
ནང་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་
ཕབེས་ནས་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་གསུམ་ལས་གུྲབ་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སིྤ་
དང་།	 ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གྲགས་པ་
གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་ཙམ་མ་ཟད་ཡར་ཆེན་
སྒར་ཡང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པའི་གནས་སངས་གསལ་སནོ་གནང་
འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
ཉམས་ཆག་འགྲ་ོསའླ་ིསྐརོ་དང་།	 འཛམ་

གླིང་ཤར་ནབུ་ཀི་སྣ་ེགཉིས་ཕུད་བདོ་ནི་སྣ་ེ
གསུམ་པར་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡོད་
སབས་འཛམ་གླིང་སིྤ་དང་ལྷག་པར་ཨེ་ཤི་
ཡའི་དཀིལ་འཁོར་ནང་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་

སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་རིགས་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནས་སྤ་ོབདེ་བཞིན་པ་དང་།	
དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་
འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་
པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་
ངོ་བ་ོདང་རིག་གཞུང་སོགས་རིམ་བཞིན་

ཡལ་ནས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུའགུར་རུྒྱའི་
ཉནེ་ཁ་ཡོད་སྐརོ།	 མཐའ་དནོ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ས་ཐགོ་
མ་བཙན་འཛུལ་བདེ་ཚུལ་སྐརོ་མདརོ་ཙམ་
གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་

ལྟར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་སྨན་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རོགས་ཞེས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་བརུྒྱད་ཡུལ་དའེི་སིད་གཞུང་ལ་རེ་
འདནུ་ཡང་བཏནོ་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་

ལགྷ་པ་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	ལགྷ་
པར་ད་ཆ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ད་ེས་ྔདང་མི་
འདྲ་བར་བདོ་དནོ་ལ་མངནོ་གསལ་དདོ་པའོ་ི
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	 མཇལ་འཕྲད་གུྲབ་རསེ་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་འགྲ་ོབཞིན་པར་ཟུར་
ཉན་ད་ུཕབེས་པ་མ་ཟད།	 གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ཨེ་ཤི་ཡ་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས།	ད་ེཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཡུལ་དའེི་རྒྱལ་
ཡོངས་རུླང་འཕྲནི་ཚན་པའ་ིགསར་འགདོ་པ་
ལམྕ་སྐ་ུཀིམ་ཧལི་ Kim Hill	 ལགས་ཀི་དྲ་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་བའ་ིཚན་པ་ད་ེརེས་
གཟའ་སྤནེ་པའི་ཉིན་རྒྱང་སིང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 ད་ེརསེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཝིག་ཊོ་རི་
ཡ་མཐ་ོསླབོ་	 Victoria of University ཏུ་
ཕབེས་ནས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་རིག་
པའི་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་
གནང་བ་མ་ཟད།	དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་རིང་
གསུང་བཤད་དང་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་གནང་

འདགུ	 སབྐས་དརེ་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༡༥༠	
ཙམ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་འགའ་ཤས་ཡང་ཕབེས་
འདགུ	 དྲ་ིབ་མཐའ་མར་བདོ་ནང་བསྐདོ་
མྱངོ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཞིག་གིས་
ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ལ་སེམས་
འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་འདནོ་སྐབས་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དརེ་མོས་མཐུན་ཐགོ་
གསལ་བཤད་སོགས་གནང་།	 ད་ེནས་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་གྷ་ེརེ་ཊི་ཧུ་ཇི་སི་	 Gareth Hughes 

མཆོག་ལ་དྲན་རནེ་གི ་ཕག་རགས་ཤིག་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 མཐ་ོསླབོ་ཀི་
སླབོ་དག་ེལམྕ་སྐ་ུཁ་ེཐ་ེར་ཡིན་	Catherine J. 

Iorns	 མཆོག་ལའང་དྲན་རནེ་ཕག་རགས་
ཕུལ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པས་ད་བར་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བསྔགས་
བརདོ་དང་སྦྲགས་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུས་
འདགུ	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་སིམ་ལ་དང་བནོ་གཞིས་ཌ་ོལན་ཇི་བཅས་སུ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ཕོགས་མཐའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་ས་བགོས་ཕོགས་
ཕབེས་ལས་གཞི་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢	 ནས་	 ༧	 བར་རྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་སིམ་

ལ་དང་བནོ་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇི་བཅས་སུ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༢	 ཉནི་
སིམ་ལ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་འབོར་སྐབས་
སིམ་ལ་བདོ་མིའི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་གཞནོ།	 ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་
གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༣	 ཉནི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ལས་རིམ་གོ་
སིྒག་ཞུས་པ་ལརྟ།	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་

ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེབག་ཨེ་ཝམ་ལྕགོ་སརྒ་ཆོས་
འཁརོ་རྣམ་རྒྱལ་གླངི་ད་ུསྐབས་ར་ེསག་ལུང་
རྩེ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ ་གདངུ་ལ་
མཆོད་འབུལ་དང་དགནོ་པའི་མཁན་པ་ོདང་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་
རེས་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་བཟ་ོགྲྲྭ་བཅས་སུ་

འཚམས་གཟགིས་གནང་།	 ཉནི་རྒྱབ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་བཟ་ོགྲྲྭའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་མི་
མང་ཡོངས་ལ་གཞིས་ཆགས་ས་བརན་དང་།	
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ།	 བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཐབ་བུས།	 བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་གི་སདི་བུས་གཏན་འབབེས་
གནང་ཕགོས་ཀི་བུང་རིམ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་བཀའ་
ཤག་གིས་གསུམ་པའ་ིབཅུ་གཉསི་ཉནི་བདོ་ཀི་
བུད་མེད་ཉནི་མོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་

ཟད།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་ལས་འགུལ་གི་ལོ་
དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་བཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ིརུྒྱ་མཚན་དང་
ལས་རིམ་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་མང་ཚོགས་ཀི་དྲ་ི
བར་ལན་འདབེས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སིམ་ལ་
གཏན་སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་དང་དགེ་
ལས་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་དཔལ་ལནྡ་རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་མ་དགནོ་རག་
བརན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་རྒས་གསོ་ཁང་།	
རང་བཙན་གཞིས་གྲངོ་བཅས་སུ་འཚམས་
གཟིགས་གནང་གུྲབ་བསནུ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ།	 	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན།	 ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།	དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་
སྐ་ུཚབ།	 བཟ་ོགྲྲྭའ་ིའགན་འཛིན།	 ཡན་ལག་
སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལས་བདེ།	ད་ེབཞིན་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་
ཌོ་ལན་ཇི་བནོ་གཞིས་སུ་ཕབེས་འབརོ་བུང་
བ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དང་།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ།	 དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་སོགས་ནས་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུས་ཡོད།	 ད་ེ
རསེ་ད་ེགའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་མཛད་
རིམ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་བཞིན།	 	 ཕི་ཚེས་	 ༥	

ཉནི་ཐགོ་མར་སྐབས་ར་ེསནྨ་རི་ཁ་ིའཛིན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་ཕག་
ཕུལ་བ་དང་།			ད་ེནས་དཔལ་གཤེན་བསན་
སནྨ་རིའ་ིགླངི་དགནོ་དང་།	 དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	
སྐུ ་གདུང་ཁང་བཅས་སུ་གནས་གཟིགས་
གནང་།	 ཉནི་རྒྱབ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གསོ་
རིག་འབུམ་བཞིའི་མཐ་ོསླབོ་སྨན་རི་གླིང་གི་

འཛིན་ཁང་དང་།	 ལས་ཁུངས།	 	 བརག་
དཔྱད་ཁང་བཅས་སུ་གཟགིས་སྐརོ་གནང་བ་
དང་ད་ེརསེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུམི་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་
སནོ་གཞིར་བཟུང་གསུང་བཤད་གནང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོགཏན་སླབོ་ད་ུ
འཚམས་གཟིགས་གནང་སྐབས་སླབོ་གྲྲྭའི་
སླབོ་སིྤ་མཆོག་གིས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་མཛད་སྒ་ོསབས་
བད་ེཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས།	 	 	 སབྐས་དརེ་ཐགོ་
མར་སླབོ་སིྤས་སླབོ་གྲྲྭའ་ིང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡསུ་
ཤིག་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་

ནས་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་དང་།	
ལགྷ་པར་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་ལནྷ་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 	 རིག་གཞུང་སོགས་ལ་
ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཐགོ་བདོ་མིའི་ཐུན་
མིན་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་ཀི་གོམས་གཤིས་

བཟང་པ་ོད་ེདག་རུྒྱན་འཛིན་བ་གལ་ཆེ་བའི་
སྐརོ་ལམ་སནོ་གནང་།	 མཛད་སྒ་ོགུྲབ་རསེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་ཁང་
སོགས་ལ་གཟགིས་སྐརོ་གནང་།	 ཉནི་རྒྱབ་
རཏྣ་སནྨ་གླངི་བཙུན་དགནོ་ད་ུགནས་གཟགིས་
གནང་རེས་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ནང་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	
ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།	 དགནོ་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ།	 ས་གནས་གཞནོ་ནའུ་ིསྐ་ུཚབ།	 འཕྲདོ་
བསནེ་སྨན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་དང་ལྷན་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།།


