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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིཕྱག་རོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ European 

Parliament འཐུས་མི་རྣམས་ཀི་ཡིག་ཚང་
ད་ུཕྱག་རོགས་ཞུ་མཁན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ Mr. Francesco 

Giorgi, Ms. Dalila Bernard, Ms. Zsu-

zsana Ferenczy, Mr. Flavien Deltort, 

Ms. Harriet Clayton, Ms. Gyongyver 

Forro,Ms. Margareta Kovacova བཅས་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་སབྐས་གྷ་གལ་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་
འདགུ	 ཐངེས་འདརི་ཁངོ་རྣམས་དང་ལནྷ་
སྦར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚན་པའི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་
ལནྷ་ཁ་ཞུས་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཕྱག་འབལེ་ཁོང་རྣམས་
ནི་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་གི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་ཡུ་རོབ་མི་མང་ཚོགས་པ་  
European Peoples Party དང་།	 སིྤ་
ཚོགས་རིང་ལུགས་དང་མང་གཙོའི་རིང་
ལུགས་ཀི་ཡར་ཐོན་སྣ་འབལེ་ཚོགས་པ། 

Group of the Progressive Alliance of 

Socialists and Democrats   ད་ེབཞིན་
ཡུ་རོབ་རྙིང་ཞེན་དང་གསར་བར་ེཚོགས་པ	
European Conservatives and 

Reformists  ཡུ་རོབ་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་སྣ་
འབལེ་ཚོགས་པ་Alliance of Liberals and

Democrats for Europe	ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པ་
དང་།	 ཡུ་རོབ་རང་དབང་དང་ཐད་བསྐསོ་
མང་གཙོ་ཚོགས་པ     Europe of Freedom 

and Direct Democracy བཅས་ཀིས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཉནི་རེའི་ཕྱག་ལས་
གནང་སབྐས་ཕྱག་རོགས་ཞུ་མཁན་ཤ་སྟག་
ཡིན་འདགུ

	 ད་ེཡང་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་མོལ་ལི་སི་ཀོཊ་ཀེ་
ཊོ་     Mrs  Molly SCOTT CATO  མཆོག་
ལ་ཕྱག་རོགས་ཞུ་མཁན་བོད་ད ོན་རྒྱབ་

སྐོར་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཧ་ེརི་ཏི་ཀེ་ལེ་ཊོན་
Ms Harriet Clayton ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།		ང་ཚོ་འདརི་ལས་དནོ་འག་ོམ་བརྩམ་
པའི་སྔནོ་ད་ུ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་
མཇལ་ཁ་བིན་ཅན་ཐབོ་པར་དགའ་ཚོར་ཧ་
ཅང་བུང་།	ང་ཚོ་འགའ་ཤས་ད་ེས་ྔམཇལ་ཁ་
ཐབོ་མངོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་
ནམ་མཇལ་སྐབས་སེམས་ནང་སྙངི་སྟབོས་
ངང་གིས་འཕལེ་བཞིན་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
ང་ཚོ་ཕིྱར་རང་ཡུལ་ད་ུལོག་སྐབས་མགོན་

པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དང་བསམ་
བླའོི་ནང་ཞི་བདའེི་ཚོར་བ་གཞན་དང་མི་འདྲ་
བ་ཞིག་འཁརེ་ནས་འག་ོརུྒྱ་ཡིན།
	 ཕྱགོས་མཚུངས་སྐ་ུཞབས་ཕ་རན་
སི་སི་ཀ་ོཇརོ་ཇི་ Mr Francesco Giorgi 

མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 	 	 ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ལ་མཚོན་ན་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་
ཡིན།	 འདརི་ང་ཚོས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་རགོ་ཞིབ་བདེ་རུྒྱ་
ཙམ་གི་ཆེད་ད་ུཡོང་བ་ཞིག་མ་རེད།	 ང་ཚོ་
འདིར་ཡོང་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོནི་
བདོ་མིར་དནོ་དམ་གི་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།		འཛམ་གླངི་
ས་ཕྱགོས་གང་སར་གནས་བཞིན་པའ་ིབདོ་མི་
རྣམས་ཀི་མདནུ་ལམ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་བའ་ི
བཟང་ཕྱགོས་ཀི་རེ་བ་དང་སྦྲགས་བཅར་བ་
ཡིན།			ཞསེ་གསུངས།	ཕིྱ་ཚེས་	༢༢	ནས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མི་རྣམས་རྡ་སར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་
ནང་ཕབེས་མཐར་ཕིྱ་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་རྡ་ས་
ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་།
༄༅།།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དངེ་སབྐས་ཨ་རི་ཁུལ་ད་ུ
གཞུང་དནོ་ཕྱགོས་ཕབེས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	
ཨ་རིའི་གངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་ཁུལ་ད་ུམི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་
ཀི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་གུབ་ཀིས་ཕིྱ་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་གངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་
ཊོན་ད་ུཕབེས་འབརོ་བུང་སབྐས་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
	ཕིྱ་ཚེས་	༢༣	ནས་བཟུང་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་།	 	 གཞུང་
གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་དང་།	 སལོ་རུྒྱན་
ཐབེས་རྩ་ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
རུྒྱ་མ་ཟད།	 	 ད་ེཉནི་གི་ཕྱདེ་ཡོལ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་སྣ་ེལེན་གསོལ་སྟནོ་བཤམས་
ཡོད།	 ཕིྱ་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་རྒྱལ་སའ་ིམངའ་ཁུལ་
གི་རང་རིགས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ནས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་ཝ་ཤོང་ཊོན་ད་ུགཞུང་དནོ་ཆེད་
ཕབེས་གནང་བར་དགའ་བསུའི་སྣ་ེལེན་གི་འདུ་
འཛོམས་ཤིག་ཀང་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ལས་བདེ་ནང་ཁུལ་སིལ་སྤལོ་འགན་བསྡརུ།
༄༅།།སི་ཞུ་བའི་ལས་བེད་སིལ་སྤལོ་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་སི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ལུས་
སེམས་གཉསི་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཆེད་ལས་བདེ་ནང་
ཁུལ་སིལ་སྤལོ་འགན་བསྡརུ་ཞིག་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢༢	 དབུ་འཛུགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
ཚབ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ཏ་ེཕིྱ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༥	
ཐགོ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་ན་ིབདོ་མིའ་ིའཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་དང་མང་གཙོའ་ི
ལམ་ལུགས་ཀི་མིག་དཔ་ེཆགས་ཡོད།

༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་

སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ི Constitution Club of 

India ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུའཕགས་བདོ་
ལནྷ་ཚོགས་ Indo-Tibet Summit-2017 

ཞེས་ལྷ་ོདང་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཐབེས་རྩ་ཁང་	
South and East Asia Foundation གི་
ག་ོསིྒག་འགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བའོི་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ	

	 དེ་ཡང ་ལྷན ་ ཚོགས ་སྐབས ་
འཕགས་བདོ་གཉིས་དབར་དཔལ་འབོར་

གི་འབལེ་ལམ་དང་།	
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་མཚུངས་ཆོས།	རྒྱ་
གར་གི་སིྤ་ཚོགས་དང་
ཆབ་སདི་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
ཁདོ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་གལ་གནད།	 རྒྱ་
ནག་གི་དབང་བསུྒར་

འགོ་བདོ་མིའི་མངོན་འདདོ་བསུྒབ་ཐབས་
དང་།	 གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་པའ་ིགནད་
དནོ།	 རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་
རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་
དང་བག་ོགླངེ་གནང་འདགུ
	 སྐབས་ད ེར་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་ཧིན་སྐད་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
བདོ་ནང་ད་ུདམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་
ལག་བསྟར་བས་དང་བདེ་བཞིན་པར་བརནེ་

བདོ་མི་རྣམས་ལ་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་རྩ་བ་
ནས་མེད་པ་དང་།	 ཉ་ེལམ་རྒྱལ་སིྤའ་ིརགོ་
ཞིབ་ཚོགས་པ་རང་དབང་ཁང་པ་ Freedom 

House ཞསེ་པས་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིསནྙ་
ཐོ་བཏོན་པའི་ནང་འཛམ་གླིང་ནང་དམ་
བསྒགས་ཆེ་ཤོས་གཉསི་པ་ད་ེབདོ་ནང་ཡིན་
སྐརོ་བཀདོ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་སདི་
འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གིས་རྒྱལ་ནང་གི་བད་ེ
འཇགས་སུང་ཆེད་མཐའ་མཚམས་སྐོང་
དགསོ་སྐརོ་བཤད་པ་ལརྟ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་དང་དྲག་
གནནོ་ཇི་ཙམ་བེད་ཀང་རྒྱལ་ནང་གི་བད་ེ
འཇགས་དང་འཆམ་མཐུན་སུྐན་ཆེད་ཡིན་
སྟབས་ཁིམས་མཐུན་གི་ཆོག་མཆན་ཡོད་
པ་ལ་ྟབུར་བརིྩ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།
	 ཕྱོག ས ་ མ ཚུང ས ་ སི ད ་ སྐོང ་
མཆོག་གིས་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༩	ནས་ད་བར་བདོ་

ནང་ད་ུབདོ་མི་	༡༤༧	ལགྷ་གི་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་དང་།
	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིབདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་དང་གནང་མུས་ལ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུས་འདགུ
ཐེངས་འདིའི ་ལྷན ་ཚོགས་སྐབས་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་ཁོངས་རྒྱ་གར་གོས་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་པི་ཡངྐ་
སིང་རཱཝཏ་ Smt. Priyanka Singh Rawat 

མཆོག་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དྭངས་
བངླས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་ཨར་ཨེ་སི་ཨེ་སི་
ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨིནྡརེཤ་ཀུམཱར་	
Sh. Indresh Kuma མཆོག་གསར་འགདོ་པ་
གགས་ཅན་ཝི་ཇ་ཱཡ་ཀཱན་ི Sh.Vijay Kranti 

ལགས་སོགས་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་གསར་པ་མཆོག་
ལ་འཚམས་འདྲ།ི

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཨ་ཡོ་ཝ་	 Iowa	 	 མངའ་སྡའེ་ི

སདི་སྐངོ་	 Governor	 སྐ་ུཞབས་ཊེ་རི་བ་ྷརན་སི་
ཊ་ཌི་	 Terry	 Branstad	 མཆོག་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 སྐུ་ཉདི་མཆོག་ན་ིལོ་མང་རིང་ནས་རྒྱ་
ནག་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།						རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་པནི་	
Xi	 Jinping	 དང་ལནྷ་མཐུན་གཤིབ་བཟང་པ་ོཡོད་
པར་བརནེ་ཨར་རྒྱ་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་
ཕྱར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཐགོ་འཛམ་གླངི་ནང་གི་རྩདོ་
རྙགོ་རྣམས་སེལ་ནས་ཞི་བད་ེབསུྐན་རུྒྱར་མཐུན་
རྐནེ་ཞིག་ཏུ་འགུར་ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 	 བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་དང་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་ཚོ་དང་ལནྷ་འབལེ་བ་
མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་བཅས་ཡོད།	།	
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༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས	༡༨	
ཉནི་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་
འགམེས་སྟནོ་ཉནི་མོ་ཐངེས་	༤༠	སུང་བརིྩ་
ཞུ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཕིྱ་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉ་ེའགམ་ད་ུ
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཕིྱ་དྲལི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་
ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་འགམེས་
སྟནོ་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༤༥	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།		
རྡ་ཤོད་དང་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་སིྤ།	 ད་ེ
བཞིན་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པའི་
སྐ་ུཚབ།	 རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་
གཅིག	 གཞན་ཡང་ཕིྱ་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༥༠	 ལ་ཉ་ེབ་
ཞིག་མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་ཀི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་འཕྲལ་སེལ་འགམེས་
སྟནོ་བརདོ་གཞི་བདོ་ས་བཟུང་བ།	 	 ཞསེ་
པའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དནོ།
	 སིྤར་འཇིག་རནེ་གགས་ཚོད་ལ་
རང་ཉདི་ཀིས་དངསོ་སུ་མངས་པའི་ལོ་རུྒྱས་
ད་ེགཞན་ལ་བརདོ་སྐབས་སྒ་ོབཏགས་དང་
བ ཀུ ར ་
འ དེ བ ས ་
སངྤས་པའི་
ག ཏ མ ་
ཞིག་ཡིན་
ཡ ང ་
ག ཞ ན ་
གི ས ་ ད ེ ་
འདྲ ་རང ་
ཨེ ་ ཡི ན ་
བ ས མ ས ་
པ་དང་།	 ཡང་ན་གངས་ཀ་ད་ེཙམ་མང་པ་ོ
ཨེ་ཡིན་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དགོས་གཞི་ཅན་གི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་བརིྩ་སལོ་ཡོད་པ་ནི་
འག་ོསྟངས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	
འོན་ཀང་རིམ་པས་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་སིྒག་
བས་ནས་ཁུངས་སྐེལ་ཡོང་སྐབས་ཡིད་
ཆེས་མ་བདེ་ཐབས་མེད་ལ་ྟབུ་ཆགས་བཞིན་
ཡོད།	 	 	 དཔརེ་ན་ཇའེུ་མི་རིགས་བཙན་
བལོ་ལ་འབརོ་བའི་སྐརོ་བཤད་པ་ད་ེབདནེ་

པ་ཆགས་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་ཝི་ཏ་ིནམ་	
Vietnam དམག་འཁུག་སབྐས་ལ་མི་ག་
ཚོད་ཤི་ཡོད་མེད་ཀི་གངས་ཐརོ་ཐགོ་མར་
རྩདོ་གཞི་བུང་ཡོད།	 རསེ་སུ་བཙན་བལོ་ལ་

འབརོ་མཁན་ཚོས་བཤད་པ་ད་ེདག་བདནེ་
པ་ཆགས་ཡོད།
	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དབང་བསུྒར་འགོ་ད་བར་བདོ་
མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉསི་ལགྷ་ཙམ་
རྐེན་ལམ་ད་ུབཏང་ཡོད་ཅེས་བརདོ་སྐབས།		
གཞན་གིས་མི་ཤི་བའི་གངས་འབརོ་ས་ཡ་
གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་ཟརེ་བ་ད་ེཁེད་
རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་ཡིན་སྟབས་གངས་

འབརོ་ད་ེཙམ་མང་པ་ོབརདོ་པ་དརེ་ང་ཚོས་
ཡིད་ཆེས་བདེ་དཀའ།	 དརེ་བརནེ་བདནེ་པ་
ཡིན་པ་ད་ེང་ཚོས་ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤདོ་བདེ་
ཐུབ་དགསོ།	 ད་ེལརྟ་བདེ་པར་ཡང་ན་ང་

ཚོས་དངསོ་
སུ་བདོ་ནང་
བསྐདོ་ནས་
ཞིབ་འཇུག་
བདེ་དགསོ།	
ཡ ང ་ ན ་
རྒྱལ ་ སིྤའི ་
ཐོག ་ ན ས ་
ཞིབ་འཇུག་
བེ ད ་ པ ་
བརུྒྱད་རིམ་

པས་ང་ཚོས་ཁུངས་སྐེལ་དགོས་ཀི་ཡོད།	
ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤདོ་མ་ཐུབ་པར་གངས་ཐ་ོད་ེ
རྩདོ་གཞི་ཅན་ཞིག་ཏུ་གནས་རུྒྱ་རེད།		འནོ་
ཀང་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་འགམེས་སྟནོ་བརུྒྱད་
མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ནང་ལ་ཞི་བའི་བཅིངས་གལོ་
ཟརེ་བ་བཏང་ཚུལ་དང་།		བདོ་མི་ཚོས་གུང་
ཁན་དམག་ལ་དགའ་བསུ་ཆེན་པསོ་ཕབེས་

བསུ་ཞུ་སྐརོ་སོགས་འཁགོ་བཤད་བས་དང་
བདེ་མུས་ཡིན་སྟབས།	 	 ང་ཚོས་ད་ེལས་
ལྡགོ་སྟ་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ང་ཚོས་ལོ་
རུྒྱས་ཀི་རྒྱབ་རནེ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་ཁུངས་
སྐལེ་བདེ་རུྒྱ་དང་།	 ཡང་ན་འགམེས་སྟནོ་
བརུྒྱད་ནས་ཁུངས་སྐལེ་བདེ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།
འདི་ག་ཕིྱ་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་
འད་ིཉདི་ད་ལའྟི་ཆར་བདོ་མིས་སྟངས་འཛིན་
བདེ་ཀི་ཡོད་ནའང་།	 མ་འངོས་པར་བདོ་ཀི་
ལོ་རུྒྱས་དང་།	 གམོས་གཤིས།	 དགནོ་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ཕིྱ་རྒྱལ་མི་ཞིག་གིས་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་ཡིན་ན་གཞནོ་སྐསེ་ཁདེ་རང་ཚོ་ང་ོ
ཚ་ས་མ་རེད་དམ།	 	 དརེ་བརནེ་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་ཁག་ཏུ་ཕིྱན་པའི་སྐབས་སུ་དམ་
བཅའ་གང་གཞག་དགསོ་རེད་ཅ་ེན།	 བདོ་
འད་ིརྒྱལ་སིྤའི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གི་ཆ་ཤས་
ཤིག་མ་ཆགས་པའ་ིའབད་བརྩནོ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རྒྱ་སྡ་ེ
དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་རིགས་བསུྒར་རུྒྱར་
འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་ད་ེལརྟ་
མ་ཆགས་པ་བེད་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།།

བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཁདོ་རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་
ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་པར་སེམས་འཚབ།

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་བསང་ཆུ་རངོ་འབ་ོར་ས་གནས་སུ་རང་ལོ་	 ༡༦	 སོན་པ་ཕྱག་རྡརོ་སྐབས་
ལགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མད་ོསདྨ་ཨ་མད་ོམཚོ་སྔནོ་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་གཅན་ཚ་རངོ་།	 གརེ་སྟངེ་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ།	 རང་ལོ་	 ༢༩	 སོན་

པ་འཇམ་དབངས་བླ་ོགསལ་ལགས་ཀིས་གཅན་ཚ་རངོ་ཐགོ་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
སྟ་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པསོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་
སདི་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དནོ།	 བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཁདོ་རང་སགེ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་དསེ་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་

འདགུ	 	 གནས་སྟངས་འདསི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་བུས་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་ད་ུབཟདོ་ཐབས་བལ་བའ་ིགནས་
སྟངས་འགོ་མི་ཚེ་སྐལེ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་བཏནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།			དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ཆ་བདོ་མི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
མཁན་ཚོའ་ིམངནོ་འདདོ་ལརྟ།		བདོ་ལ་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པ་དང་།	༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགསོ།		བདོ་མིར་འཕྲད་
བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་སདླ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་སྐར་གསོ་ཞུས་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་གཞིར་
བཟུང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིཕྱག་
རོགས་རྣམས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་

ཁང་ད་ུའཚམས་གཟགིས།
༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ	༥	ཚེས་	༢༢	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༠།༤༥	
ཐོ ག ་ ཡུ ་
རོབ་གསོ་
ཚོ ག ས ་
འ ཐུ ས ་
མིའི་ཕྱག་
རོ ག ས ་
བོད་ད ོན་
རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་པར་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་སྣ་ེལེན་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་
ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་འདས་དང་ད་ལྟ་མ་འངོས་བཅས་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་
དུྲག་ཚོགས་གནང་བའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་དང་།	 	 འབུང་འགུར་རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་འཚོགས་རུྒྱའི་ག་སིྒག་ཡོད་སྐརོ།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདའིུ་འག་ོལུགས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་འདམེ་ཕྱགོས།	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ནང་གསོ་ཆོད་
འཇགོ་སྟངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་དང་།			གཞན་ཡང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་བུང་སྟངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་གུབ་མཚམས་ཚོགས་མི་རྣམ་པའི་དྲ་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་བ་དང་།
	 ཁོང་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་འབལེ་བའི་
ལས་དནོ་གང་ཅིར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཁོང་
རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲའིི་ཕྱག་རགས་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ང་ོསྤདོ་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་འབུལ་གནང་།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག་དང་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་གསོ་ཚོགས་སུ་གཟིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས་པ་
བཅས།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིའགམེས་སྟནོ་ཉནི་མོར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།

ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ་ན་ིཡར་རྒྱས་ཀི་རྨང་གཞི་ཡིན།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའི་བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་གོང་སྤལེ་

ཚན་པའི་ག་ོསིྒག་དང་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་
ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༡༡	དང་	༡༢	ད་ེབཞིན་ཕིྱ་ཚེས་	༡༥	
དང་	༡༦	བཅས་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་ཨ་
ཤཱ་ར་མེཤ་ Ms. Aasha Ramesh ལགས་

དང་།	 སུ་ན་ིལ་ཱསིང་ Ms Sunila Singh 

ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་འཆར་འགོད་པ་
རྣམས་ལ་ཕ་ོམོའི་དབར་ཕུང་པའོི་གུབ་ཆའི་
སྟངེ་ནས་མི་འདྲ་བའ་ིཁད་ཆོས་ད་ེདག་ལ་ད་ོ
སྣང་དང་བསམ་ཤེས་སོགས་ཡོང་སདླ་ཟབ་
སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
དརེ་བརནེ་ཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 ཕ་ོམོའ་ིདབར་མི་འདྲ་བའ་ིཁད་ཆོས་
གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་དརེ་
བརིྩ་མེད་བཏང་བའམ་སྣང་ཆུང་བས་པ་ད་ེ
འདྲ་མ་ཡིན་པར་ཁད་པར་ད་ེདག་ལ་ཚོར་
བ་སྐནེ་པ་ོབདེ་དགསོ་པ་དང་།	 	 འད་ུཤེས་

དརེ་གཞི་བཅོལ་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཁོད་ལས་གཞི་འཆར་བཀོད་དང་ལག་
བསྟར་སོགས་གནང་དགསོ་པའ་ིཆེད་ཡིན།
ཟབ་སྦངོ་གི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	 སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཕ་ོམོའི་འཚར་ལོངས་བུང་བའི་
བརུྒྱད་རིམ་དང་།	 ཕ་ོམོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་
དབུག་པ་ལེབ་བརྡངུ་གི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་མི་
རངུ་བ།	 ལས་ཀ་བདེ་སའ་ིཁརོ་ཡུག་འདྲ་
མིན་ནང་ཕ་ོམོའི་གནས་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་
ཐགོ་ལ་བསམ་ཤེས་ཇི་ལརྟ་དགསོ་པ།	 བུད་
མེད་ཚོའི་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་བུད་མེད་ལ་
བཙན་དབང་དང་རུྩབ་སྤོད་རིགས་འགོག་
ཐབས་སོགས་ཡིན་འདགུ	།
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ར་ུསུའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་དསུ་རབས་	༢༡	བདོ་དང་ནང་ཆོས་སྐརོ་གཏམ་བཤད་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༣	
ཉིན་རུ་སོག་ཆེ་བསྟདོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཡུལ་དའེི་གངོ་
ཁརེ་ཆེ་ཤོས་གཉསི་པར་གགས་པ་སན་པི་
ཊར་སི་བགྷ་ St Petersburg གི་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ St Petersburg Hotel ད་ུདསུ་
རབས་	 ༢༡	 བདོ་དང་ནང་ཆོས།	 	 ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་སྤལེ་
འདགུ
	 ད་ེཡང་གཏམ་བཤད་ཀི་ལས་
རིམ་གོ་སིྒག་ཞུ་མཁན་ས་གནས་ནང་པའི་
ཆོས་ཚོགས་ཡིན་འདགུ	 སིྤར་སན་པ་ིཊར་
སི་བྷག་ཅེས་པའི་གངོ་ཁརེ་དརེ་རནེ་གཞི་
བས་པའི་གནའ་བའོི་རིག་གནས་དངོས་
ཤུལ་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་གནའ་བའོི་
རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་བཞིན་པ་དང་།	 	 གངོ་ཁརེ་དརེ་ར་ུ
སུའི་རིག་གཞུང་གི་གངོ་ཁེར་ཞེས་འབདོ་
སལོ་ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 	 	 	 ཆོས་
ཕྱགོས་དང་འབལེ་བའི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ 

Hermitage Museum	 ཞསེ་པ་དའེ་ིནང་
ད་ུབདོ་དང་སོག་པ།ོ	 ད་ེབཞིན་ཨུ་ར་ུསུ་སིྤ་
མ ཐུ ན ་ རྒྱ ལ ་
ཁ བ ་ ཀི ་ ན ང ་
པའི ་ ཡུལ ་ གུ ་
ཁག ་ གི ་ ནང ་
ར ེ ན ་ ཁ ག ་
ག ཅི ག ་ སིྒ ག ་
གཤོམ་གནང་
ཡོད་པའི་ཁདོ་
ན ས ་ ད ངོ ས ་
ར ས ་ ཁ ག ་
ག ཅི ག ་ དུས ་
རབས་	 ༨	
དང་ཁག་གཅིག་ད་ེལས་ས་ྔབ་ཡིན་འདགུ	
	 འགམེས་སྟནོ་དངོས་རས་ཁདོ་
ཁག་གཅིག་རུ་སུའི་རྒྱལ་པསོ་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༣	 ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པའ་ིཕྱག་རགས་ཡིན་འདགུ
སབྐས་དརེ་མི་གངས་	༡༣༠	ཙམ་འཛོམས་

ཡོད་པའི་སར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆོག་
གིས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་ནང་ཆོས་ད་ེ

འབལེ་བ་ཇི་ཙམ་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་ཙམ་མ་
ཟད།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་སྐརོ་སོགས་གཏམ་བཤད་སྤལེ་དནོ།		
བདོ་ནང་ད་ུགསར་འགོད་པའམ་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་པ།	 ཡང་ན་གནས་མཇལ་ད་ུ
འག་ོའདདོ་པ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བེད་རྐེན་འག་ོ
ཐུབ་ཐབས་མེད།		བདོ་མི་	༡༤༧	གིས་རང་

ལུས ་ མེར ་སེག ་བཏང་
ནས་བདོ་ལ་རང་དབང་
དགསོ་པ་དང།	༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བདོ་
ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུ་དགོས་
པའི་དགོས་འདནུ་འདནོ་
བཞིན་ཡོད།	 	 གཞིས་
ལུས་བ ོད་མི ་རྣམས་ལ་
རང་གི ་ ཐུན་མིན་ཆོས་
དང ་ རིག ་གཞུང ་ སུང ་
སྐོབ་དང་རུྒྱན་འཛིན་བ་
རུྒྱའ་ིགཞི་རྩའ་ིརང་དབང་

དང་ཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་མེད།		དརེ་བརནེ་
ང་ཚོས་བདོ་མི་ད་ེདག་གི་མགིན་ཚབ་པ་
གནང་ཐུབ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།	
ཕིྱ་ཚེས་	༡༥	ཉནི་གངོ་ཁརེ་གི་མང་ཚོགས་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུ The Central Public 

Library དཔ་ེམཛོད་ཀི་འགན་འཛིན་སྐ་ུ

ཞབས་ཅ་པ་ོཝ་ Z.V.Chapova མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་ཁངོ་རྣམ་པས་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་དརེ་དབུས་ཤར་རིག་གནས་
དང་འབལེ་བའི་ཚན་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་འཆར་སྐརོ་གོ་བསྡུར་གནང་སྐབས་
འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་འཆར་
མང་ཚོགས་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་
རིག་གནས་དང་ལོ་རུྒྱས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་
དངོས་རས་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོཡོད་སྟབས།	
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་དང་
འབལེ་བའི་དངོས་རས་སོགས་གང་མང་
བསྡ་ུརབུ་ཐུབ་སདླ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ལ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་ཡོང་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་པར།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་གིས་
རུ་སུའི་སདྐ་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་ནང་ཆོས་ཀི་
ཕྱག་དབེ་དང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལགྗས་རྩམོ་མཛད་པའི་
ཕྱག་དབེ་ཁག་གཅིག་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས།	
འབུང་འགུར་གང་ཐུབ་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ	

རྒྱལ་གཅསེ་པ་འཇམ་དབངས་བླ་ོགསལ་ལགས་
ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་བར་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསར་འགདོ་

བསྒགས་གཏམ།
༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༨	ཉནི་གི་དགངོ་མོ་༼ཕིྱ་ཚེས་	༡༩	ས་ྔདྲ་ོཡང་བསི་
པ་འདགུ༽བདོ་མད་ོསྨད་ཨ་མད་ོམཚོ་སྔནོ་རྨ་
ལྷ་ོཁུལ་གཅན་ཚ་རངོ་།	 གརེ་སྟངེ་དགནོ་པའ་ི
དག་ེའདནུ་པ།	རང་ལོ་	༢༩	༼གཞན་ཞིག་ཏུ་	
༢༢	 ཡང་གསལ།༽	 སོན་པ་འཇམ་དབངས་
བླ་ོགསལ་ལགས་ཀིས་གཅན་ཚ་རོང་ཐགོ་ཏུ་
བདོ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་
སྟ་ེའདས་གངོས་སུ་ཕིྱན་ཡོད་པའི་ཛ་དྲག་གི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
	 དག་ེའདནུ་པ་ཁངོ་ན་ིསྐ་ེཡུལ་གཅན་ཚ་སྣང་ར་གདངོ་རྒྱ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་ཞིང་།	 ཁངོ་
གིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་རསེ་འདས་གངོས་སུ་ཕིྱན་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པ་དང་།	 ས་
གནས་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རགོ་པ་འབརོ་ནས་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཁརེ་བས་ཏ་ེནང་མིར་ཕིྱར་རིྩས་སྤདོ་
བས་མེད་པ་མ་ཟད།	ས་གནས་དརེ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད་པར་བརནེ་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་
མེར་བསགེས་གནང་སབྐས་སདྐ་འབདོ་སོགས་བས་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ད་ལ་ྟཤེས་
རགོས་དཀའ་བའ་ིགནས་སུ་གུར་འདགུ	ད་དངུ་ཉ་ེཆར་ཕིྱ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢	ཉནི་རང་ལུས་མེར་
བསགེས་གནང་མཁན་ཕྱག་རྡརོ་སྐབས་ལགས་ཀང་འདས་གངོས་སུ་ཕིྱན་ཟིན་ཡོད་པའི་གནས་
ཚུལ་ཁ་གསལ་འབརོ་བར་བརནེ་ད་བར་བདོ་ནས་ཤེས་རགོས་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབུང་བ་བདོ་
མི་	 ༡༤༩	 ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་བ་དང་དའེ་ིཁདོ་འདས་གངོས་སུ་ཕིྱན་པ་	 ༡༢༧	
ཆགས་ཡོད།	 གཞན་པ་རེ་ཟུང་ལས་ཕལ་ཆེར་གི་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་གནས་སྟངས་ཤེས་རགོས་
རྩ་བ་ནས་མི་ཐུབ་པ་གུར་ཡོད།
	 དརེ་བརནེ་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དྲག་གནནོ་དང་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་
འགུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང་།	 རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ཀི་དགསོ་འདནུ་ནམ་
མངནོ་འདདོ་ལ་བདག་པ་ོངསེ་པར་ད་ུརྒྱག་དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་བསྐར་ནན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
དག་གི་རེ་འདདོ་ལ་བདག་སྐངོ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་གནས་ཚུལ་འད་ིལ་ྟབུ་མུ་མཐུད་ལགྷས་ཚེ་རྒྱ་
གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་བདོ་མི་ད་ེརྣམས་ཀི་ཤ་ཁག་གི་སིྐན་ཚབ་འཇལ་དགསོ་པའ་ིརེ་འབདོ་
དང་ཁམིས་མཐུན་བདག་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིཞུ་སྐལུ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་།	 གཟུ་བརོ་གནས་པའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཡོངས་ལ་ཞུ་བཞིན་པས་ད་ེལུགས་བདག་སྐངོ་ངསེ་པར་ད་ུགནང་ཐབས་ཡོང་བའི་
རེ་འབདོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།།

ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་ངསེ་པ་རྙདེ་པ་ཞིག་བཟ་ོ
མ་ཐུབ་པར་ཐ་ེཚོམ་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་བུང་ན་ང་ཚོ་

མདནུ་སྐདོ་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་རེད།
༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༢༤	ནས་	༢༦	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཤེས་
ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རུྒྱས་སྟནོ་པའ་ིཤེས་ཡོན་སདི་
བུས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕིྱ་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༡༥	
ཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
དང་།	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆུང་

བདག་ལགས།	 ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་
ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རུྒྱས་སྟནོ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་
བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་དང་རྒྱབ་ལྗངོས་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་
མཚམས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེད་ེལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
	 ད་རེས་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུ་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༤	
ལོར་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་ནས་ལོ་གང་ཙམ་ཕིྱན་ཟནི་པ་རེད།	སདི་བུས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རངུ་དངསོ་སུ་
ལག་བསྟར་ཡག་པ་ོགནང་མ་ཐུབ་ན་སདི་བུས་ཇི་ཙམ་བཟང་པ་ོཡོད་རངུ་ཤོག་ཐགོ་བཀདོ་པ་ཙམ་ལས་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་ལ་ྟབུ་
ཆགས་ཀི་ཡོད།		 ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་སྟ་ེད་བར་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཕིྱན་ཟནི་སྟབས།	 ཤེས་ཡོན་
སདི་བུས་ལ་དངསོ་སུ་བསྐར་ཞིབ་གནས་སྟ་ེལག་ལེན་ཇི་ཙམ་གནང་འདགུ	 	 མ་འངོས་པར་འདའི་ིཐགོ་ཡར་རྒྱས་གང་གཏང་
དགསོ་པ་དང་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱགོས་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དྲན་གི་འདགུ	ཅསེ་དང་།		
	 ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ལག་བསྟར་གནང་སྟ་ེམེས་དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་
ནས་དའེ་ིཐགོ་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད།	 དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭར་མཚོན་ན་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་འགོ་གུབ་འབས་གང་ཙམ་ཐནོ་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ས་ྔལོ་ནས་སྔནོ་འག་ོསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལག་བསྟར་གནང་རུྒྱ་འག་ོབཙུགས་པ་ལརྟ་རིམ་པས་གམོ་པ་མདནུ་སྐདོ་
བས་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ཐགོ་ཕབེས་དགོས་རུྒྱ་གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་སིད་བུས་ཡིན་པར་བརནེ་ང་ཚོའི་
འགན་ཆགས་ཡོད།
	 གང་ལརྟ་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ལ་ངསེ་པ་རྙདེ་པ་ཞིག་དང་ཡིད་ཆེས་འཕརེ་བ་ཞིག་བཟ་ོམ་ཐུབ་པར་ད་ེལ་ཐ་ེཚོམ་
ལ་ྟབུ་བདེ་པ་ཡིན་ན།	 	 ང་ཚོ་མདནུ་སྐདོ་བདེ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 	 ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ལག་བསྟར་གནང་སྟ་ེད་ེལ་མང་ཚོགས་
ནས་ཡིད་ཆེས་ཕརེ་བ་བུང་ན།	རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕལེ་འག་ོཐུབ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡོད།	ད་ེརིང་འདརི་
འགན་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་ཡོད་པར་བརནེ།	 ད་བར་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་སྣ་མང་ག་ོསིྒག་
ཞུས་ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོརགོས་མང་པ་ོསྤལེ་ཡོད།	ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཁདོ་ཤེས་ཡོན་སདི་
བུས་སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་ལག་བསྟར་གནང་གལ་ཆེ་བ་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
འགམེས་སྟནོ་ཉནི་མོའ་ིམཇུག་སྡམོ་

མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད།	
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས	 ༡༨	 ཉནི་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
འགམེས་སྟནོ་ཉནི་མོ་ཐངེས་	 ༤༠	 སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཕིྱ་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་ཕིྱ་ཚེས་	 ༡༨	 ནས་	 ༡༩	 བར་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་བ ོད་ཀི ་འགེམས་སྟནོ་ཁང་དུ་རྒྱལ་སིྤའི ་འགེམས་སྟནོ་ཉིན་མོ ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕིྱ་ཚེས་	༡༩	ཉནི་གི་ཕིྱ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༣	ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་མཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 ཡུལ་
སྐརོ་བ་དང་ས་གནས་མི་མང་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	༧༠	ལགྷ་ཙམ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར།	མེས་
དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གནང་བ་དང་།	
ད་ེརསེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའགམེས་སྟནོ་ཁང་གི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༤༠	 འཁརོ་བ་མ་གཏགོས་
རྒྱལ་སིྤའ་ིའགམེས་སྟནོ་གི་ལོ་རུྒྱས་དང་རྒྱབ་ལྗངོས་ལ་བལསྟ་ན་ཧ་ཅང་རིང་པ་ོརེད།	 རྣམ་པ་ཚོ་འགམེས་
སྟནོ་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་སྟབས་དའེི་རྒྱབ་ལྗངོས་མཁེན་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདགུ		
ཨིན་སདྐ་ཐགོ་ Museum ཟརེ་བའ་ིཐ་སདྙ་གང་འདྲ་བུང་བ།	 	 ཐ་སདྙ་ད་ེཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ།			

འགམེས་སྟནོ་དང་།	འགམེས་སྟནོ་ཁང་གཉསི་དབ་ེབ་ཕྱ་ེདགསོ་ཀི་རེད། Museum and Exhibition རྦད་
ད་ེཁག་ཁག་རེད།	Museum ཟརེ་བ་ད་ེཐགོ་མར་ལོ་རུྒྱས་རྒྱབ་ལྗངོས་རིྩས་པ་ཡིན་ན།	ད་ལའྟ་ིལོ་རུྒྱས་ཚང་
མ་ཡོང་སའམ་ཁུངས་གཏུགས་ས་ Greek ནས་ཡོང་བ་རེད། Museum ཟརེ་བའ་ིཐ་སདྙ་ད་ེ Greek ཀི་ཐ་
སདྙ་ Mouseion ནས་བུང་བ་དང།	ཐགོ་མར་ Church དང་	Temple སོགས་ཀི་ཆོས་ཀི་བསྟ་ིགནས་ནང་
ལ་འདྲ་སྐ་ུསོགས་བཞག་ནས་བིན་རླབས་ཞུ་ས་ལ་ྟབུ་ནས་རིམ་བཞིན་	 Museum	 ཟརེ་བའ་ིཐ་སདྙ་དང་	
Museum	བུང་བ་རེད་མ་གཏགོས་དང་པ་ོནས་མིང་ལ་	Museum	ཡོང་བཞག་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།	
ཅསེ་དང་།
	 མུ་མཐུད་ད་ེད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	༢༠༢	ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིའགམེས་སྟནོ་ཁང་	༥༥༠༠	
ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	དའེ་ིནང་ང་ཚོའ་ིའགམེས་སྟནོ་ཁང་ཡང་ཚུད་ཀི་ཡོད།	འནོ་ཀང་ང་ཚོའ་ིའགམེས་
སྟནོ་ཁང་གི་ང་ོབ་ོདང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའགམེས་སྟནོ་ཁང་གི་ང་ོབ་ོགཉསི་རྣམ་པ་ཁག་ཁག་རེད།	 ང་ཚོའ་ི
འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ེམི་འདྲ་བ་ཞིག་རེད་ཅསེ་ཞུ་དནོ་ན་ིདའེ་ིནང་འདས་པའ་ིབདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས།	 ད་ལའྟ་ིའ་
ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་འགོ་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་གང་འདྲ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པ་སོགས་འགམེས་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡོད།	 རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའ་ིའགམེས་སྟནོ་ཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དའེི་རྒྱབ་ལྗངོས་དང་གལ་ཆེ་ཆུང་དང་གནད་འགག་སོགས་ཤེས་པའི་ཐགོ་
ནས་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།
	 ད་ེརིང་བིས་པ་ཚོས་འཁབ་སྟནོ་བས་པའ་ིགཞས་ད་ེའགམེས་སྟནོ་མ་རེད།	 ད་ེཚོ་ང་ཚོའ་ིཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརིག་གཞུང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིཆས་གསོ་ད་ེའགམེས་སྟནོ་ཁང་ནང་གཅིག་
པུར་ལགྷ་པ་ཡིན་ན་བླ་ོཕམ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དརེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཕིྱ་ལོ་	
༢༠༠༠	 ལོར་རྒྱ་གར་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་གིས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་ལ་
ཞབས་སོར་འཁདོ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༤༠	 འཁརོ་བའ་ིདགའ་སྟནོ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པའ་ིཉནི་མོ་དང་བསྟནུ་ཨི་
སི་རེལ་ Israel གི་གགོས་པ་ོཞིག་གིས་མཐུན་འགུར་སྦར་ནས་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དབུ་འབདེ་གནང་
ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོ	 ༡༧	 འཁརོ་གི་ཡོད་སྟབས་ལོ་རུྒྱས་གང་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་
པའ་ིབདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་ལ་ྷསར་ཡོད་པའ་ིའགམེས་སྟནོ་ཁང་གཉསི་ང་ོབ་ོཁག་ཁག་རེད།
ང་ཚོ་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རངུ་ལས་དནོ་ད་ེདང་དའེ་ིརྒྱབ་ལྗངོས།	 རྣམ་པ།	 ང་ོབ་ོསོགས་
འགལེ་བརདོ་བདེ་ཐུབ་པ་དགསོ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 མཐའ་དནོ་ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ལ་སྐ་ུལས་བསྐནོ་གནང་མཁན་འབལེ་ཡོད་འགན་
འཛིན་དང་ལས་བདེ།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་མཇུག་བསྡམོས་ལེགས་གུབ་བུང་བ་བཅས།།

ཁང་པ་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །རྡ་ས་གངས་སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་ཚང་གི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའ་ིའགོ་ཐགོ་ཁང་མིག་རྒྱ་ཁནོ་ཁུ་	
༣༠’x༢༠’x༨་༩’	ཅན་གཅིག་དང།	ཐབ་ཚང་རྒྱ་ཁནོ་ཁུ་	༡༩་༡༡’x༩་༤’x༡༠་༢’	ཅན་ཇ་ཁང་ངམ་
ཟ་ཁང་ (Cafeteria or Canteen) ཆེད་བགོས་གཏངོ་ཞུ་འཆར་ལགས་ན།	 བགོས་ལེན་འཛུལ་ཞུགས་གཏའ་
དངུལ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡,༠༠༠།	 ཕུལ་འབརོ་བུང་མཚམས་བགོས་འགན་འགངེས་ཤོག་རིན་མེད་ཞུ་ལེན་ཆོག་རུྒྱ་
དང་།	 བགོས་ལེན་འགངེས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་ (Sealed Envelope)དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕིྱ་ལོ་	
༢༠༡༦	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	ཕིྱ་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	༥	འགངས་མེད་ཕུལ་ཟནི་པ་གནང་དགསོ།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	
༦	ཚེས་	༣	ས་ྔདྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	༡༠།༣༠	ཐགོ་གསང་བའ་ིབགོས་ལེན་འགངེས་ཤོག་ (Sealed Envelope)ཁ་ཕྱསེ་
རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།
འབལེ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ།	དཔལ་ལས་དུྲང་གཞནོ་དག་ེའདནུ་ཆོས་འཕལེ་ལགས།
ཞལ་པར་ཨང་།	༠༡༨༩༢í་་༢༢༢༤༨༧།	༢༢༣༧༣༨།		༨༩༨༨༡༥༦༥༣༧
གླགོ་འཕྲནི།(Email): finance@tibet.net

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེ

བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཟླ་འདའི་ིཕིྱ་ཚེས་	 ༢༣	
ཉནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིཡུ་ཊ་ Utah མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མ་ཡིག་ལི་ Mike 

Lee མཆོག་དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་ཨོ་རིན་ཧ་ེཆི་  Orrin Hatch མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་འདགུ		སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སིྤ་དང་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་སྐརོ་སོགས་ཞུས་པར་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་ཐགོ་སེམས་ཚོར་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གང་ཐུབ་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཡང་
གནང་ཡོད།
	 ད་ེནས་ཉནི་རྒྱབ་ཏུ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕྲད་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ	
	 ཕྱགོས་མཚུངས་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕྱདེ་ཡོལ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་གསོལ་སྟནོ་བཤམས་སབྐས་བདོ་རིགས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་    Jim McGovern    མཆོག་དང་།	
ད་ེསའྔ་ིའཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་གནང་མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཧར་པར་ 
Mr. Harper  མཆོག་ལ་ྟབུ་དབུ་ཁདི་གགས་ཅན་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
	 ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་གསར་པ་ཕབེས་རསེ་ཁུལ་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཕབེས་ཐངེས་དང་
པ་ོཆགས་ཡོད་པ་བཅས།།
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དུྲང་ཆེའ་ིགནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སརྤ་གནང་བའ་ིས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་དུྲག་གི་ང་ོསྤདོ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་དུྲང་ཆེའ་ིགནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གནང་བའ་ིས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་དུྲག་གི་ང་ོསྤདོ་གཤམ་
གསལ།
ཁང་གཉརེ་ཚང་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ན།ི		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༦༣	ལོར་ལ་ྷསར་སྐསེ།		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༨༢	ལོར་ལ་ྷས་སླབོ་འབངི་དང་པ་ོནས་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ།		 ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༨༢	 ཕིྱ་ཟླ་	 ༡༠	ནང་འབུག་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་
ཡོང་དགསོ་བུང་།		འབུག་དམག་སརྒ་གི་ལ་ྟསུང་ཁང་ད་ུཟླ་བ་དུྲག་བཀག་ཉར་བས།		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༨༣	
ཕིྱ་ཟླ་	༥	ནང་རྒྱ་གར་ད་ུའབརོ།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༨༣	ཕིྱ་ཟླ་	༡༡	ནས་ཕིྱ་ལོ་	༡༩༨༥	ཕིྱ་ཟླ་	༥	བར་རང་
ཁངོས་ལས་བདེ་ཀི་ང་ོབརོ་སབྐས་བདའེི་བད་ེསུང་བདོ་གནས་ཉན་ཞིབ་ཁང་ད་ུརྒྱ་བདོ་ཡིག་སུྒར་དང་།		
ཉན་ཞིབ་ཀི་ལས་ཁུར་ཞུས།		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༨༥	ཕིྱ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	ཉནི་བད་ེསུང་བདོ་གནས་ཉན་ཞིན་
ཁང་གི་གཞནོ་དུྲང་ད་ུབསྐ་ོབཞག		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༡	ཕིྱ་ཟླ་	༧	ནས་བད་ེསུང་བདོ་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་རྒན་དུྲང་ད་ུགནས་སརྤ་ཞུས།		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༢	ལོར་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་ད་ུགནས་སརྤ་དང་།	ཕིྱ་ལོ་	

༡༩༩༤	ནས་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་སུ་གནས་སརྤ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས།		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༤	ཕིྱ་ཟླ་	༩	ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་
སུ་གནས་སྤ་ོབསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་དུྲང་གཞནོ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས།
	 ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༧	ཕིྱ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	ནས་ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུྲང་གཞནོ་གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སྤ་ོགནང་བ་དང།		
ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༢	ནས་དུྲང་གཞནོ་གནས་རིམ་ཐགོ་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤ་ོགནང་།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༤	ནས་ཟུང་དུྲང་ད་ུགནས་སརྤ་
གིས་རང་འཇགས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ད་ུབསྐ་ོབཞག	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༩	ནས་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་རྒྱ་སདྐ་ཚན་པའ་ི
ཟུང་དུྲང་ད་ུབསྐ་ོབཞག་གནང་།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༢	ནས་དུྲང་ཆེ་ལས་འཕར་ད་ུགནས་སརྤ་དང་།		ཕིྱ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢	ནས་བཟུང་ཨ་རི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུྲང་འཕར་ད་ུལས་འགན་བཀདོ་སིྒག་གནང་།
	 ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༣	ཕིྱ་ཟླ་	༦	དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་བསྐ་ོབཞག	ཕིྱ་
ལོ་	༢༠༡༡	ཕིྱ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་ཞབས་ལོ་ཧལི་པ་ོཉརེ་ལ་ྔའཁརོ་བའ་ིལེགས་སྐསེ་ཕྱག་འཁརེ་བངླས།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༤	ལོར་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་འཕར་ད་ུགནས་སྤ་ོགནང་།		ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་སརླ་ཡང་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་མགནི་ཚབ་པར་བསྐ་ོབཞག		ཕིྱ་
ལོ་	༢༠༡༦	ཕིྱ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ཐགོ་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥	ནས་དུྲང་ཡིག་ཆེན་མོར་གནས་སརྤ་གནང་ཡོད།

	 	 	 	 	 	ནང་སདི་དུྲང་ཆེ།
པད་བཀོད་དགེ་གླིང་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ནི།	
ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ལོར་པདྨ་བཀདོ་ད་ུསྐསེ་ཤིང་།	 ཕིྱ་
ལོ་	༡༩༨༠	ལོར་རྡརོ་གླངི་བདོ་གཞུང་དབུས་སླབོ་ནས་
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་དང་ཕིྱ་ལོ་	༡༩༨༧	ལོར་	BA	
ཐནོ།	 ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་དུྲང་
གཞོན་གནས་རིམ་ཐགོ་ཟླ་དུྲག་ཚོད་ལྟར་གསར་བསྐ་ོ
གནང་།	 ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་
བཀའ་ཡིག་དུྲང་གཞནོ་ད་ུལས་འགན་བསྐ་ོགཞག་དང་
ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོ་ནས་གཞུང་ཞབས་ལས་ངརོ་བསྐ་ོགཞག	 ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོར་
ནས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་བཟ་ོགཞིས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་མན་སྤར་ཕན་བད་ེ
གླངི་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༡༢	 ནས་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སརྤ་དང་སྦྲགས་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ་དང་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ཕིྱ་ཟླ་	 ༣	 ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ་གནང་།	 ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ནས་དུྲང་འཕར་གནས་
རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་རང་འཇགས།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༦	ཕིྱ་
ཟླ་	 ༡	 ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་འཕར་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༦	
ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༡	ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་དུྲང་ཆེ་གསར་པ་བསྐ་ོགཞག་མ་
བུང་བར་དུྲང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༥	ནས་
ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ་ཀིས་ནང་སདི་དུྲང་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག	 ཕིྱ་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	ནས་ནང་སདི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།

	 	 	 ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་དུྲང་ཆེ།	
ར་ུཐགོ་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི	 ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་
བང་ཕྱགོས་ལ་དགྭས་སུ་སྐསེ་ཤིང་།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣༡	ནས་ཟུང་འབལེ་
དུྲང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཐགོ་ཀམ་པུ་ཌར་ལས་གཞི་ཁག་དང་ཕིྱ་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་།	 ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༢	 ཚེས་	༤	ནས་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སརྤ།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ནས་འསོ་བསྡའུ་ིདུྲང་འཕར་དང་འདམེས་ལནྷ་
གི་དུྲང་ཚབ་གཅིག་ལྕགོས་སུ་བསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ནས་ལས་བདེ་
འདམེས་ལནྷ་གི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།

ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ།	
ཀརྨ་སེང་ེལགས་ནི།ི		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༧༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༥	ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕྱགོས་ལ་དགྭས་སུ་
སྐསེ་ཤིང་།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་དང་ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༣	
ལོར་ཅན་དྷ་ིསརྒ་མཐ་ོསླབོ་ནས་	BA	ཐནོ།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༥	ཕིྱ་ཟླ་	༩	ནང་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་
གནས་རིམ་ཐགོ་ཟླ་	༦	ཚོད་ལརྟ་བསྐ་ོགཞག་དང་།		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༡	ནས་
ལ་དགྭས་མཉམ་འབལེ་རིྩས་པར་བསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༦	ཕིྱ་ཟླ་	༤	ནང་གཞུང་ཞབས་ལས་
ངརོ་བསྐ་ོགཞག་དང་འབལེ་ལ་བང་མཉམ་དུྲང་གི་ལས་འགན་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༨	ཕིྱ་ཟླ་	༥	ནང་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་
གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༩	ཕིྱ་ཟླ་	༢	ནང་
དུྲང་གཞནོ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས།	 	 ཕིྱ་
ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༢	ནས་ལ་དགྭས་གཞིས་སིྤའ་ིལས་
འགན་ད་ུབསྐ་ོགཞག		ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༢	ཕིྱ་ཟླ་	༤	ནང་མེའ་ོཆོས་
འཕལེ་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག		
	 ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ཕིྱ་ཟླ་	 ༡	 ནང་འཆར་འགདོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུྲང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།		ཕིྱ་ལོ་		༢༠༠༤	ཕིྱ་ཟླ་	༦	ནས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་ཀི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༦	ནས་ཀུ་ལུ་བདོ་མིའ་ིས་
གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ་དང་ཕིྱ་ལོ་༢༠༠༥	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༨	ནས་ཟུང་འབལེ་དུྲང་ཆེར་
གནས་སརྤ་གིས་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༤	ནས་ཀུ་ལུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་ལས་འགན་
རང་འཇགས་བསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༩	ཕིྱ་ཟླ་	༡	ཀ་ོལི་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ད་ུགནས་སྤསོདང་།	༢༠༡༢	ཟླ་	༢	ཚེས་	༨	ནས་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ཕིྱ་
ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	ནས་ལྷ་ོསིྤར་བསྐ་ོགཞག་དང་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༥	ཕིྱ་ཟླ་	༧	ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།		ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ནས་ཤེས་རིག་དུྲང་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོ
གཞག	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༨	ནས་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།

	 	 	 	 བད་ེསུང་དུྲང་ཆེ།
ཀརྨ་རིན་ཆེན་ལགས་ན།ི			ཕིྱ་ལོ་	༡༩༧༢	ཟླ་	༢	ཚེས་	༧	ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕྱགོས་ལ་དགྭས་སུ་སྐསེ་ཤིང་ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༡	

ལོར་སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་དང་ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་ཅན་དྷ་ིསརྒ་
མཐ་ོསླབོ་ནས་	BA	ཐནོ།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༩	ནས་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་
གནས་རིམ་ཐགོ་ཟླ་	༦	ཚོད་ལརྟ་གསར་བསྐ་ོདང་།	 ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༥	ཕིྱ་ཟླ་	༩	ནས་བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་སུ་དུྲང་ལས་གནས་རིམ་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག	 ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་ལས་ངརོ་
བསྐ་ོགཞག་དང་ལས་འགན་རང་འཇགས།	 ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ཕིྱ་ཟླ་	༢	ནས་དུྲང་གཞནོ་ད་ུ
གནས་སརྤ་དང་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༥	ཕིྱ་ཟླ་	༢	ནས་ཟུང་འབལེ་དུྲང་ཆེར་གནས་སརྤ་གིས་ཕིྱ་ལོ་	
༢༠༠༥	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༥	ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ད་ུལས་འགན་བསྐ་ོགཞག་

གནང་།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༢	ཚེས་	༩	ནས་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༥	
ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།

	 	 	 	 ཆོས་རིག་དུྲང་ཆེ།
བསྟན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས་ན།ི		ཕིྱ་ལོ་	༡༩༦༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་ད་ུསྐསེ་ཤིང་།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་སྦལེ་ཀབོ་དབུས་བདོ་སླབོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་དང་ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་ཅན་དྷ་ིསརྒ་མཐ་ོསླབོ་ནས་	

BA	ཐནོ།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	ནས་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་གནས་རིམ་ཐགོ་ཟླ་དུྲག་ཚོད་ལརྟ་གསར་བསྐ་ོདང་།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༥	ཕིྱ་ཟླ་	༩	ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ལས་སུ་ལས་འགན་
བསྐ་ོགཞག་གནང་།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༤	ནས་ལས་ངརོ་བསྐ་ོགཞག་དང་ལས་འགན་རང་འཇགས།	ཕིྱ་ལོ་	༡༩༩༦	ཕིྱ་ཟླ་	༡༠	ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ལས་སུ་གནས་སྤསོ།	ཕིྱ་ལོ་	
༡༩༩༩	ཕིྱ་ཟླ་	༢	ནང་དུྲང་ཆེ་གཞནོ་པར་གནས་སརྤ་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་གཞནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༢	ཕིྱ་ཟླ་	༨	ནས་བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུྲང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕིྱ་
ལོ་	༢༠༠༣	ཕིྱ་ཟླ་	༣	ནང་སྦརི་བདོ་ཚོགས་ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༤	ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༤	ཕིྱ་ཟླ་	༧	ནང་གཞུང་ཞབས་
འདམེས་ལནྷ་གི་དུྲང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༤	ཕིྱ་ཟླ་	༡༢	ནང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༥	ལོ་ནས་ཟུང་དུྲང་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	
༢	ཚེས་	༢༨	ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ད་ུབསྐ་ོགཞག			ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༦	ཕིྱ་ཟླ་	༨	ནས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ད་ུབསྐ་ོབཞག		ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༨	ཕིྱ་ཟླ་	༥	ནང་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥	ནས་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུྲང་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༢	ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།
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ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དགྭས་སུ་རྒྱལ་སིྤའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་
སྐུ ་ཞབས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ ་འཁུངས་
ནས་མི་ལོ་	 ༡༠༠	 ཐམ་པ་འཁརོ་བའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་དསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་བང་ཕྱགོས་ཇ་མུ་
དང་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་གཞོན་
པ་སྐུ ་ཞབས་ནིར་མལ་སིང་མཆོག་དང།		

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཕིྱ་རྒྱལ་
མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་གཉརེ་བ་ཁག་གཅིག་ཕབེས།
༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་		༥	ཚེས་	༢༣	ཉནི་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་
ཕིྱ་རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་གཉརེ་བ་ཁག་གཅིག་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢།༣༠	ཐགོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕབེས་པར་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་མིས་བདོ་བཙན་འཛུལ་མ་བས་གངོ་གི་བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་
སིྤ་དང་།	ད་ལ་ྟབདོ་ནང་རྒྱ་མིའ་ིགདགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་མི་བཟདོ་པར་བདོ་མིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་མཁགེས་འཛིན་
གི་སདི་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་ཕྱགོས།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་མི་
འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དུྲག་གི་སྐརོ་སྙངི་བསྡསུ་
དང་།	 འབུང་འགུར་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་འཚོག་འཆར་

ག་སིྒག་ཡོད་པ།	
གཞན་ཡང་སླབོ ་
ཕུྲ ག ་ རྣ མ ་ པ ར ་
བདོ་དང་རྒྱ་ནག་
ན ང ་ གི ་ ད ངོས ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ ་ ཞི བ ་ འ ཇུ ག ་
མ ཐ ར ་ ཕིྱ ན ་ པ ་

བས་ནས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་གལ་ཆེ་བའི་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཆེ་བསྟདོ་སྐུ་མགནོ་ལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་
ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་སོགས་ས་
གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་ཁག་གཅིག		དགའ་
ལྡན་ཁི་ཟུར་སྐབས་རེ་
རི་རོང་སས་སུྤལ་ཐུབ་
བསྟན་ཉ་ིམ་ལུང་རགོས་
བསྟན་འཛིན་ན ོར ་ བུ ་
རིན་པ་ོཆེ།	བཀའ་ཟུར་
སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་སོགས་ཕབེས་ཡོད།

མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཞིང་
གཤེགས་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོ

ཆེའི་མཛད་རེས་ལ་གུས་འདདུ་དང་རིན་

པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཁུལ་
གི་བཙན་བོལ་བ ོད་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་
བརྩ་ེབ་ཆེན་པའོི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གནང་བར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།			ལ་སིྤས་གཙོས་མི་མང་རྣམས་ནས་
དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ནང་གྲྭ་རུྒྱན་ཇ་ེཉུང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་དང་སྦྲགས་ནང་
པའི་ལ་ྟགུབ་རུྒྱན་འཛིན་གནང་མཁན་ཉམས་
མེད་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་སླད་མུ་མཐུད་འབད་
བརྩོན་གནང་དགོས་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	

གཞན་ཡང་ལ་སིྤས་རེ་སྐུལ་བཞིན་ཕིྱ་ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་གི་ཕིྱ་དྲརོ་ལ་དགྭས་ཁུལ་གི་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་དང་ས་གནས་ཀི་
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་གི་འཐུས་མི་དང་ལས་བདེ་མཉམ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ ཚོགས་ཡོད།			
ཕིྱ་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་བསོད་ནམས་གླངི་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཇིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ལ་
ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་ཨིན་ཇིའ་ིགངོ་
ཁརེ་མེན་ཆེ་སི་ཊར་ Manchester 

གླུ་གར་གི་འད་ུའཛོམས་ཆེན་མོར་
རོལ་བཞིན་པའི་གཞོན་སྐེས་སྟངོ་
ཕྲག་མང་པའོི་དབུས་སུ་གླ་ོབུར་ད་ུ
འབར་རས་གཏརོ་རྒལོ་བུང་རྐནེ་མི་
གངས་	 ༢༢	 རྐནེ་ལམ་ད་ུབཏང་
བ་མ་ཟད།	 མང་པ་ོཞིག་ལ་རྨས་
སྐནོ་ཚབས་ཆེ་བུང་བའི་ཡིད་སྐའོི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཡུལ་དའེི་
སིད་བླནོ ་ལྕམ་སྐུ ་ཐེ་རེ ་ས་མེ་	
Theresa May མཆོག་གི་མཚན་
ཐོག་ལ་ཐུགས་གསོའི་འཕྲིན་ཡིག་
ཅིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།

	 ངས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པའོི ་
ཐགོ་ནས་ཨིན་ཇིའི་མི་མང་རྣམས་དང་སིད་
བླནོ་ལྕམ་སྐུ ་ཐེ་རེ་ས་མེ་མཆོག་བཅས་ལ་
ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བ་སྤདོ་ཐ་ཤལ་
དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	ན་གཞནོ་
ཉསེ་མེད་སྤོ་སིྐད་ལ་རོལ་བཞིན་པ་
གང་མང་ལ་གཏརོ་རྒལོ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པར་བརནེ།	 	 	 དརེ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་སབྐས་ཧ་ཅང་སུྐག་བ་ོདགོས་པ་ཞིག་
འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་གདོ་ཆག་ད་ེའདྲ་ཞིག་
ཕགོ་པ་ན་ིངའི་བླ་ོཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་ཡིད་
ཆེས་ཀང་བ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་གོད་
ཆག་དའེ་ིའགོ་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་ཀི་རསེ་
ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་ངས་སྙངི་
ཐག་པ་ནས་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རྨས་
སྐནོ་ཕགོ་པ་རྣམས་མགགོས་མུར་དྲག་སྐདེ་

ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སེམས་
སྡུག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ོའི ་འོག་མ་ངན་བེད་
བཞིན་པའི་དསུ་སབྐས་འདརི་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་དང་གཞིས་བེས་བདོ་མི་ཡོངས་
རགོས་ཨིན་ཇིའི་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་རྒྱབ་
ཏུ་ལངས་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 འཇིགས་སུ་རངུ་བའ་ིལས་
ངན་འདི་ལྟ་བུ་སྤལེ་མཁན་གི་བེད་གཏ་ེསུ་
ཡིན་རུང་དརེ་དྲང་བདནེ་གི་ཁིམས་གཅོད་
གཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངར་ཡིད་ཆེས་གཙང་
མ་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།།

གནད་དནོ་བརྒྱད་པའོ་ིཐགོ་རོགས་རམ་གནང་རོགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིར་གཞུང་དནོ་ཕྱགོས་
ཕབེས་གནང་བ་ལརྟ།	 	 	 ཉནི་གཉསི་པའ་ིས་ྔདྲརོ་ཨ་རིའ་ིབདོ་སདྐ་རུླང་འཕྲནི་ཁང་ད་ུགསར་འགདོ་པའ་ི
བཅར་འདྲ་ིདང་ལེན་གནང་བ་མ་ཟད།	ཕྱདེ་ཡོལ་འག་ོབ་མིའ་ིཆེ་མཐངོ་སུང་སྐབོ་དང་གངོ་མཐརོ་འདགེས་
མཁན་མང་ཚོགས་བད་ེདནོ་ཇུས་འགོད་སླབོ་
སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་	American Enterprise 

Institute ཞསེ་པའ་ིམཁས་དབང་རྣམས་དང་
ལྷན་གསུང་བཤད་སྤལེ་བ་དང་བག་ོགླངེ་གནང་
བ་སོགས་ལས་རིམ་ཁག་གཅིག་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་	 Nancy	 Pelosi	
མཆོག་གིས་དབུས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོལནྦ་	Jim McGovern མཆོག་དང།		ཨེ་
ལོ་ཊི་ཨན་གལེ་ Eliot Engel མཆོག			ཇ་ོསི་བྷ་ིཊི་ Joyce Beatty  མཆོག་བཅས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་
གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་སྐརོ་གི་གནད་དནོ་བརྒྱད་གཙོ་འདནོ་ཞུས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པར།		
དབུ་ཁདི་རྣམས་ནས་སབྐས་དརེ་ཐུགས་ལྷདོ་ལྷདོ་ངང་གསན་འཇགོ་གནང་བ་མ་ཟད།		མཐར་གནད་དནོ་
བརྒྱད་པའོ་ིཐགོ་གང་ཐུབ་རོགས་རམ་ཞུ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 དེ་རེས ་ཨ ་ རིའི ་སིད ་
གཞུང་གསར་པའ་ིསླབོ་སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་ Heritage Foundation ཡོད་སར་ཕབེས་ནས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་
སདི་བུས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས།	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་།	
སབྐས་དརེ་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ལནྡ་མི་སྣ་ལ་ྔབཅུ་ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེཉནི་གི་དགངོ་དྲ་ོ
ས་གནས་བདོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་གསོལ་སྟནོ་བཤམས་ཡོད་པ་བཅས།།

resource person	 ཁད་སྟནོ་མི་སྣ།	 	 འཆར་གཞི་ལ་ྟབུ་ལས་དནོ་གང་ཞིག་ལག་བསྟར་ཆེད་དམིགས་བཀར་གི་ལམ་
སྟནོ་མཁ་ོསྤདོ་དང་།	 དཀའ་ངལ་བ་ེབག་པ་སེལ་རུྒྱ་སོགས་ལ་རོགས་ཕན་བགི་བར་རིན་ཐང་ལནྡ་པའ་ིམཁནེ་རགོས་
དང་ཉམས་མངོ་མངའ་བའ་ིགང་ཟག
documentary film	དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན།	དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞི་བཅལོ་ཏ་ེབཟསོ་པའ་ིགླགོ་བརྙན།
scanner	 བཤེར་འབབེས་ཡོ་ཆས།	 ཀམ་པུ་ཊར་ལ་བརནེ་ནས་རི་མོ་དང་ཡི་ག་ེསོགས་བཤེར་འབབེས་བདེ་པའ་ི
འཕུྲལ་ཆས་ཤིག
scheduled tribes	 ཟུར་བསལ་ཚོ་སྡ།ེ	 	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སུང་སྐབོ་དང་ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་
མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སའ་ིས་སྐསེ་རྡ་ོསྐསེ་ཀི་གངོ་གསེབ་པ་ལ་ྟབུ།
hepatitis	མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས།		མཆིན་པར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ་སྟ།ེ	ལུས་སྟབོས་ཉམས་པ་དང་།	མཁསི་ནད་རྒྱག་
པ།	ཚ་བ་འབར་བ་སོགས་བདེ།
SIM	card	སིམ་བང་།	འཁརེ་བདའེ་ིཁ་པར་དའེ་ིབདག་པ་ོང་ོའཕྲདོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས་བདེ་སའ་ིབང་བུ།
feminist	 མོ་རྩདོ་པ།	 སྐསེ་པ་དང་འདྲ་བར་བུད་མེད་ལའང་ག་ོསབྐས་དང་ཐབོ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་དགསོ་པའ་ི
བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན།
digital camera	 གངས་འཛིན་པར་ཆས།	 མི་དང་ཡུལ་ལྗངོས་སོགས་ཀི་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་ཨང་ཀིའ་ིརྣམ་པར་
བསུྒར་ནས་ཉར་འཇགོ་བདེ་པའ་ིཔར་ཆས་ཤིག
short list	 འདམེས་ཐ།ོ	 ལས་ཀའ་ིས་མིག་སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུསནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཁངོས་ནས་ལེགས་གས་ཉུང་ཤས་
འདམེས་སུྒག་བས་པའ་ིཐ་ོགཞུང་།
auction	རིན་སྡརུ་ཚོང་སུྒར།	རུྒྱ་དངསོ་ཤིག་ཉ་ོའདདོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་གངོ་ཚད་རིམ་སརྤ་བས་ཏ།ེ	མཐའ་མར་
རིན་འབབ་མཐ་ོཤོས་སྤདོ་མི་དརེ་ཚོང་སུྒར་བདེ་ལུགས།


