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ལ་དགྭས་ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་
པས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་ཆ་ཚང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

སིྤ་འཐུས་གཉསི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
གནང་བ།

༄༅།།སིྤ ་འཐུས་དབུ ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒོན་
ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིཟླ་	༧	ཚེས་	༡༣	ནས་
ཚེས་	 ༢༦	 བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གངོ་ཁརེ་མེང་
ལོར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིམེང་ལོར་མཐ་ོ	 སླབོ་
དང་།	 སྦངེ་ལོར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའ་ིམཐ་ོསླབོ།	 ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་།	དའེ་ིཁབ་ཁངོས་བདོ་
མིའི་སྡདོ་སརྒ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༣	
ཉནི་རྡ་ས་དང་།	 སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ལྡ་ི
ལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་བ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༡༥	ཉནི་
ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་མེང་ལོར་ད་ུཕབེས་
ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོམཆོག་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བར་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།།རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་གགས་ཅན།		
ནོ་བ ེལ་ཞི ་བདེའི ་གཟེངས་རགས་བཞེས་མོང་

མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོམཆོག་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་
མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ཅང་ཐུགས་
ཕམ་བུང་སྐརོ་གསུང་འཕནི་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོམཆོག་ཡུན་རིང་
བཙོན་འཇུག་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་བཞིན་པའ་ིམུར་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་ངསོ་རང་
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	 	 དམ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་
ལིའུ་ཞི་ཡ་	 Liu	 Xia	 མཆོག་གིས་གཙོས་ཤུལ་
ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་
སྦྲགས་སྨནོ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་ད་ཆ་ང་
ཚོའི་ཁདོ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་ཀང་རྒྱ་ནག་ནང་
བརན་ལྷངི་དང་འཆམ་མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་
བསུྐན་ཆེད་དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཡུན་རིང་ནས་འབད་
བརྩནོ་གནང་ཡོད་སྟབས།	 ང་ཚོས་དམིགས་ཡུལ་
ད་ེདག་བསུྒབ་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་བ་རུྒྱ་ནི་དམ་པ་
ཁངོ་ལ་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱའ་ིམཚོན་རགས་ཡག་ཤོས་
ཤིག་ཆགས་ཐུབ།	ཅསེ་འཁདོ།།

༄༅།	 །ཐངེས་འདརི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་
སུ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་པ་དང་
བསྟནུ།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཀང་
ཇི་ལརྟ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་
ས་སླ་ེབ་ཀུ་ལ་གནམ་ཐང་ད་ུཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་ལ་དགྭས་རང་
སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའ་ི LAH-

DC ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་བླནོ་པ་ོ
ལགས་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་པ་མ་ཟད།			ད་ེརསེ་ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༧	
ཉནི་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་བད་ེསུང་བཀའ་
བླནོ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཆེད་མངགས་མགནོ་འབདོ་ཐགོ་གསོལ་སྟནོ་
རྒྱས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་ལ་དགྭས་བསོད་
ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་སིྤ་
ཁང་ད་ུསིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་མངནོ་བསྟདོ་ཀི་

མཛད་སྒ་ོཞིག་གོ་སིྒག་ཞུ་སྐབས་དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུསྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་
ཟླ་བ་བླནོ་པ་ོལགས་གདན་འདནེ་ཞུས་འདགུ	
སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་ལ་དྭགས་ནང་གི་བདོ་

མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ལ་དྭགས་རང་
སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའི་ངསོ་
ནས་དགོས་ངེས་རོགས་རམ་ཆ་ཚང་ཞུ་
རུྒྱར་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་

བའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦརོ་
སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	༢༠༡༤	ཞསེ་
པ་ད་ེཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡ་ེསིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་བ ོད་མི་ཕ ོན་ཆེ་གནས་ཡུལ་ལ་

དྭགས་ཁུལ་ད་ུངསེ་པར་ད་ུགཏན་འབབེས་
ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་ལྷདོ་མེད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
ཞསེ་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་བ་མ་ཟད།			རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གིས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་
ས་ཁུལ་ད་ུཁང་པ་གསར་རྒྱག་ལས་གཞིའི་

ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཆ་ཚང་ཡོད་སྐརོ ་གསུང་
དནོ།			འདས་པའ་ིམི་ལོ་	༤༡	རིང་ངས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
༸ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐསོ་ཀི་སལྐ་བཟང་བུང་
བ་རེད།		ངས་༸གངོ་ས་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་
མཆོག་ལ་དད་པ་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ནས་བདོ་དང་ལ་དྭགས་
གཉིས་ལོ ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་གང་གི་ཆ་ནས་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོཡོད་པ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བཙན་བལོ་
བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་
ཀི་སདི་བུས་	 ༢༠༡༤	 ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་
མངའ་སྡ་ེསིྤ་དང་ལྷག་པར་ལ་དྭགས་སུ་བདོ་
མི་ཕནོ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་སྟབས་ངསེ་པར་ད་ུལག་
བསྟར་ཡོང་སླད་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཝཱ་ཎ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ

སླབོ་ཏུ་ཕབེས་སུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།།དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༠༧	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་གི་
ཞོགས་པ་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་
གངོ་ཁརེ་གཱ་ཡཱ་ནས་དཔལ་ནལེནྡྲ་དང་བ་རདོ་ཕུང་
པའོ་ིརི་བཅས་སུ་གནས་མཇལ་དང་ཉནི་རྒྱབ་གཱ་ཡཱ་
གངོ་འཁརེ་ནས་ཝ་ཱརཱ་ཎ་སིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་།
ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༦	 ཙམ་ལ་ཝ་ཱརཱ་ཎ་སིའ་ིགངོ་
ཁརེ་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་ཝཱ་ཎ་བདོ་
ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་དགེ་བཤེས་
ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་དང་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་གིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 ད་ེརསེ་གནམ་ཐང་ནས་
ཝཱ་ཎ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ནས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
ཐགོས་ནས་དགའ་བསུའི་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་རིགས་མཐ་ོདམན་བརིྩ་རུྒྱའ་ིལམ་སལོ་
དརོ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་ཕ་ོབང་ད་ུསྤན་
རས་གཟིགས་ཕག་སྟངོ་སྤན་སྟངོ་གི་བཀའ་
དབང་དང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་གུབ་བཅུ་
བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་ཀི་བཀའ་ཆོས་
སྩལ།
	 དེ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	 ནས་	 ༨།༣༠	 བར་བཀའ་
དབང་སྔནོ་འགའོི་སུྒབ་བཞག་གུབ་མཚམས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་རེས་ཟངས་དཀར་ཡུལ་ད་ུ
སརླ་ཡང་སླབེ་པ་རེད།	 ཁ་སང་སནྨ་ཁང་སྒ་ོ
འབདེ་དང་།	 ད་ེརིང་སྔནོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེན་
པའོི་དབང་དང་ད་ེནས་གུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་
ཀིས་གདམས་ངག་སྙངི་པ་ོདནོ་གསུམ་དང་།	
ད་རེས་གཙོ་བ་ོསྨན་ཁང་སྒ་ོའབདེ་བདེ་རུྒྱ་
ཡིན་སྟབས་ད་ེདང་འབལེ་ནས་སང་ཉནི་སནྨ་
བའླ་ིརསེ་གནང་བདེ་རུྒྱ་དང་།	 པཎ་གུབ་
བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་འདི་ཕགོས་
གཅིག་ནས་ངསོ་ཀིས་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་ཏ་ེ
པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་ཤིག་
བསི།	 ད་ེའབལེ་པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་སྐ་ུ

ཐང་འབ་ིརུྒྱ་ཞིག་ངསོ་ཀིས་གསར་གཏདོ་ལ་ྟ
བུ་བས་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་པཎ་
གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་དགསོ་དན་བུང་།	 སྔནོ་མ་ངསོ་
རང་འདིར་ཡོང་དུས་ངོས་ལ་ཇ་སོགས་
འཁེར་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཡུལ་པ་ཚོས་

རྣམ་རུྒྱན་ཕན་བུ་རིགས་དམའ་བ་རིྩ་བཞིན་
འདགུ	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་
གིས་རིགས་མཐ་ོདམན་ལ་དགག་པ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོབསྐནོ་པ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་སབྐས་ད་ེདསུ་འབགེ་མཁན་ཞེས་ཕལ་
ཆེར་སྐ་འབགེ་མཁན་མིན་ནམ།	 ད་ེདག་
ལ་རིགས་དམན་པར་རིྩ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་འབགེ་མཁན་ཉ་ེབར་འཁོར་གི་རྐང་
པ་ལ་རྒྱལ་པསོ་སིྤ་བ་ོགཏུགས་དགོས་རེད།	

རྒྱ་གར་ནང་ Dalit ལ་རིགས་དམའ་བར་
བརིྩ་ནས་གང་ལྟར་ཞེས་ལུས་ཀི་ཆ་ཕ་མོ་
ཙམ་ལའང་རེག་པ་ཙམ་བེད་མི་ཆོག་པ་ 
untouchable ཞསེ་པའ་ིཐགོ་ནས་རིགས་
དམན་པ་ད་ེདག་ལ་རིགས་མཐ་ོབ་གས་ཀིས་
ཆུ་འཐུང་རུྒྱའི་ཁནོ་པ་ནས་ཆུའང་འཐུང་

མ་བཅུག་པ་སོགས་ལ་བརནེ།	 སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རིགས་དམན་པར་
མཐོང་ཆུང་བེད་རུྒྱར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་
དགག་པ་བསྐནོ་ཡོད།	 སྔནོ་མ་ངསོ་རང་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་རྒྱ་ནག་པ་ེཅིང་ད་ུཕིན་
ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་བསདྡ་པ་རེད།	 སབྐས་
ད ེར་མའོ་ཙེ ་ཏུང་ཐེངས་མང་པོ་མཇལ་
ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེའད་བུང་བ་རེད།	
ཐེངས་ཤིག་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི ་གསར་བརེ་གནང་
མཁན་	 revolutionary ཞིག་རེད།	 དའེ་ིཚེ་
དའེི་དསུ་རྒྱ་གར་ནང་རིགས་ཀི་དབེ་བ་ཧ་
ཅང་རིྩ་བཞིན་པ་དརེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
ངོ་རོལ་གནང་སྟ་ེཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་རྩོད་
གནང་བ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་གསར་བར་ེ
བ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་བཤད་སོང་།	 	 ངསོ་ལ་
ཧནི་དའུ་ིབ་ླམ་ང་ོཤེས་པ་མང་པ་ོཡོད།	 ང་ཚོ་
ཐུག་པའི་སབྐས་རིགས་རུས་ཀི་སདྐ་ཆ་བཤད་
རུྒྱ་ད་ེདསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པ་རེད།	 ཕགོས་
གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་ན་ཞིང་བན་ལམ་
ལུགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་སྐབས་སུ་རིགས་རུས་
ཀི་དབ་ེབ་ཕ་ེནས་རིགས་མཐ་ོབ་ད་ེདག་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་བཟ་ོ
འད་བ་ོཞིག་དང་།	 རིགས་དམན་པ་ད་ེདག་
ངལ་རྩོལ་རུྒྱག་མཁན་གི་བཟ་ོའད་བ་ོབརིྩ་
རུྒྱ་ད་ེཞིང་བན་ལམ་ལུགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་
ཡོད།	 སིྤར་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་
རགོས་ཟནི་པ་རེད།	 ང་ཚོ་མང་གཙོའ་ིརིང་
ལུགས་ཐགོ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།



2 19th July 2017 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༦	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་		༡༩

ཐ་ེཝན་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་ལ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ཀི་བུང་རིམ་དང་གུབ་
འབས་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྡམུ་ར་བད་ེདགནོ་དགའ་ལནྡ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླངི་ད་ུལག་ལེན་སོ་
བདནུ་མ་དང་སྒམོ་རིམ་བར་པའ་ིབཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ལྡུམ་ར་བདེ་དགོན་
དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་གསུང་
ཆོས་ར་བར་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་
པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་།	
སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་མཛད་པའི་སྒམོ་
རིམ་བར་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།
	 དེ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཐགོ་བཞུགས་ཁརི་
ཞབས་སོར་འཁོད་རསེ་སྔནོ་འགའོི་བཀའ་
ཆོས་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཆོས་འབལེ་
བ་རུྒྱ་རེད།	 ང་རང་ཚོ་ནམ་རུྒྱན་བདོ་ལ་
ཡིན་ནའང་རེད།	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་ཀི་
ཆོས་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད།	 ཆོས་འབལེ་
ཟརེ་དསུ་གཟུངས་སགྔས་དང་ཆོ་ག་ད་ེའད་
བཏནོ་པ་དང་།	 བདོ་ལ་ཡིན་ནའང་གསུང་

ཆོས་རྒྱས་པ་གནང་བའི་སབྐས་དགེ་ལུགས་
ཡིན་ན་ལམ་རིམ་དང་།	 སིྤར་བཏང་བཀའ་

བརུྒྱད་རྙིང་མ་ཡིན་ན་བླ་ོལྡགོ ་རྣམ་བཞི་
ཞསེ་གསུང་བཞིན་འདགུ	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད།	 ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པའོ་ིརིང་མི་མང་
པརོ་ཕན་ཐགོས་བུང་ཡོད།	 ངསོ་རང་ལོ་
རན་	༨༢	ལ་སླབེ་པའ་ིམི་རན་ཞིག་ཆགས་

ཡོད།	 འཛམ་གླངི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞིག་
མཐངོ་གི་ཡོད།	 ང་རང་ཚོ་བདོ་ཀི་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་འག་ོསྟངས་ད་ེགང་ཟག་
སྒསོ་བཙན་ད་ེགཙོ་བ་ོཆགས་འདགུ	 བསྟན་
པ་སིྤ་བཙན་ཟེར་རུྒྱའི ་ཐོག་ང་ཚོས་ལྷདོ ་
ཡངས་བཏང་འདགུ	 བ་ླམ་སྐསེ་ཆེན་དམ་
པ་ཚོས་གསུང་ཆོས་གནང་བའི་སྐབས་བླ་ོ

ལྡགོ་རྣམ་བཞི་དང་སྐསེ་བུ་གསུམ་གི་ལམ་
རིམ་མདརོ་བསྡུས་ཤིག་མར་གསུང་ནས་
གཞི་དངསོ་པའོི་གནས་ཚུལ་བདནེ་གཉསི་
ཀི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་དབབ་རུྒྱ།	 	 ད་ེ
དང་འབལེ་བའི་བདནེ་བཞིའི་རྣམ་བཞག་
གཏན་ལ་དབབ་རུྒྱ་ད་ེའད་བདེ་ནས་གསུང་
རུྒྱ།	 དཔརེ་ན།	 ལམ་རིམ་ཆེན་མོའ་ིནང་
ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།	 བདནེ་བཞི་ད་ེསྐསེ་བུ་
འབིང་གི་སྐབས་སུ་ཉུང་ངུ་ལས་གསུང་མི་
འདགུ	 དའེ་ིསྔནོ་འག་ོཐནོ་ནས་སགྔས་ཀི་
དབང་དང་བིན་རླབས་ད་ེའད་གནང་རུྒྱ་ད་ེ
གཙོ་འདནོ་བས།	 ཆོས་པ་ཚོར་ཆོས་ཉམས་
ལེན་བདེ་བརདོ་སབྐས་ལའྷི་རྣལ་འབརོ་ཞིག་
བཏནོ།	 སགྔས་བགང་བ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་
འག་ོབཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ	ང་ཚོ་དསུ་
རབས་	 ༢༡	 ནང་སླབེ་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་
འཁུག་ཆ་དདོ་པ་ོའདིའི་ནང་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་འདི་རི་ཁདོ་པ་ཞིག་གིས་ཉམས་

ལེན་བདེ་རུྒྱའི་བསྟན་པ་སིྤ་བཙན་ཕར་བཞག	
གང་ཟག་སྒསོ་བཙན་གི་འག་ོརུྒྱ་བདེ་པ་ཡིན་
ནའང་འདང་གི་མི་འདགུ་བསམ་པ་ངོས་
ཀིས་དན་གི་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་
ཆོས་འཆད་པའི་སབྐས་སྔནོ་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོ
སྤདོ་དང་།	 ནང་ཆོས་ང་ོའཕདོ་ནས་གཞི་
ནས་ཉམས་སུ་བླང་རུྒྱ་ད་ེདག་བདེ་པ་ཡིན་
ན།	 གང་ཟག་སྒསོ་བཙན་རིགས་འབལེ་བ་
ཡོད།	འནོ་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
བེད་ཡོང་སྐབས་བསྟན་པ་སིྤ་བཙན་བས་
ནས་མདརོ་ན་བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་
གི་པ་ོཏི་སུམ་བརྒྱ་ད་ེདག་གི་དནོ་དག་ཚུར་
བསྡམོས་བརྒྱབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ང་ོ
འཕདོ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིཟླ	༧	ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༠༠	 ཐགོ་རྡ་
སར་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་རང་བཙན་
སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་ཐ་ེལྦན་བདོ་རང་
བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་	 ༡༤	
དང་།	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༠༠	 པར་རྡ་
སར་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་འཛམ་གླངི་
ཚོགས་པའི་ས་ེའཁིད་འགོ་ཕི་རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་
ཁག་འད་མིན་གི་སླབོ་གཉརེ་བ་ཁག་གཅིག་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པར་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་ཨཱཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

མཆོག་ནས་འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས།			
གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ།		ལོ་
གཅིག་ནང་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་
ཀི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའི་འཕལེ་རིམ་དང་བདོ་ཀི་འདས་པའི་
བུང་རབས་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ།			ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཙམ་མ་
ཟད།		རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་འད་མིན་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་།	 	 གཞན་

ཡང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ཀི་ཐགོ་མའ་ི
བུང་རིམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།			བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་
སོའི་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་དང་དཔལ་

འབོར་ཡོང་ཁུངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
གནང་གུབ་མཚམས་སླབོ་ཕུག་རྣམ་པར་བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་ད་ོསང་དང་གོ་རགོས་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
ཐབས་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ་
པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགགས་ཆེ་བའ་ི
གཏམ་བརདོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨོ་
གླིང་གཏམ་བརདོ་ཚོགས་ཁང་གགས་ཅན་	

Sydney	 Opera	 House	 ཞསེ་པའ་ིནང་
ད་ུདསུ་རབས་	༢༡	བདོ།	ཅསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་གཏན་
འཁལེ་འདགུ		སབྐས་དརེ་གཙོ་བ་ོསདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་དབང་སུྒར་
འོག་བདོ་ནང་གི་དཔལ་འབོར་དང་ཁོར་
ཡུག	 	 ཆབ་སདི།	 ད་ེབཞིན་རིག་གཞུང་

རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་མཧཱ་རཱཤ་ཊ་མངའ་སྡའེ་ི
ན་སིག་གངོ་ཁརེ་ད་ུ༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་

བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་མཧཱ་རཱཤ་ཊ་མངའ་
སྡའེི་ན་སིག་གངོ་ཁརེ་ད་ུན་སིག་བདོ་མི་བད་ེ
དནོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་
ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༢	 ལ་ཕབེས་
པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༧	 ཐགོ་ན་སིག་ Nasik བདོ་མིའ་ི
བད་ེདནོ་སིྐད་སྡུག་ལས་ཁུངས་མདནུ་ཐང་
ད་ུམི་མང་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་སྐུ ་པར་མཐོང་གོལ་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཇལ་ཞུ་དང་དཀར་ཕགོས་སྐངོ་བའི་
ལྷ་སུང་རྣམས་ལ་འཕིན་བསྐུལ་དང་བསང་
གསོལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 ད་ེརསེ་ས་

གནས་སིྐད་སྡུག་གི་ཚོགས་གཙོས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
རསེ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལྦ་ིནག་ཌ་ཌ་
པཱ་ཌིལ་ Vinak Datta Pattil མཆོག་དང་།	
དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ Uttam Rao 

Kamble ལགས། Joy Sir ལགས་བཅས་
གདན་ཞུ་གནང་གུབ་མཚམས་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི་
རྣམས་ལ་མངར་ཟས་ཕུལ་ཡོད།	 ཐངེས་
འདིར་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩ་ཞུས་
པའི ་མཛད་སྒ ་ོད ེ་ས་གནས་བཞི་བཅུ་ལ་
བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་གར་གི་ཚགས་ཤོག་ཁག་	༦	ནང་འདནོ་
སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཅས་ལ་འཕད་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་དང་
དརེ་གདངོ་ལེན་གནང་ཕགོས་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་དའེ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་

ནག་དམར་པའོི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ཀི་
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	
ཁརོ་ཡུག་དང་བཅས་པ་ཉམ་དམས་སུ་འག་ོ
བཞིན་པའི་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་གཉན་འཕང་
ཅན་ཞིག་སངྒ་ལ་སླབེ་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐརོ་ངེས་
པར་ད་ུགནང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་

ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གི་རང་བཙན་
མི་རྩདོ་པར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་
གཞི་ལ་བཞག་སྟ་ེའཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་
མོལ་བརུྒྱད་རང་སྐངོ་གི་གནས་འབབ་
ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐོབ་ཐབས་བེད་བཞིན་
ཡོད།		ཅསེ་གསུངས།།
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་

གནང་བ།

ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདམ་པ་དང་བདོ་དནོ་དབར་གི་འབལེ་བ་བུང་སྟངས་དན་གསོ་དང་སྦྲགས་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།

སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའ་ིའགན་འཛིན་གིས་ཨ་རི་དང་སརྦ་
སེལ་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ཡོང་སདླ་ཞུ་སྐལུ་ལས་འགུལ་

རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

ཚན་རིྩས་ཁརོ་གསུམ་གི་ལོ་འཁརོ་འགམེས་སྟནོ་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	

༧	ཚེས་	༡༡	ནས་	༡༣	བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིྩས།	 ཁརོ་

ཡུག་གསུམ་གི་འགམེས་སྟནོ་ཞིག་རྡ་ཤོད་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་སྐབས་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་
མཆོག་དང་།	 ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེ
ལགས།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སླབོ་ག་ཁག་ལ་ྔནས་ས་ེཁིད་དགེ་རན་གངས་	
༩	དང་སླབོ་ཕུག་གངས་	༢༩	རྡ་ཤོད་བདོ་
ཁིམ་གི་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་
སླབོ་ཕུག་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་
མར་སླབོ་མ་ཚོས་སོ་སོའ་ིབརདོ་གཞི་ཁག་ང་ོ

སྤདོ་ཞུས།		བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུ་ིདམིགས་
ཡུལ་ན་ིདག་ེརན་དང་སླབོ་ཕུག་ཚོའི་ཁདོ་ཟས་
བཅུད་བསྟནེ་ཚུལ་དང་ཟས་ཀི་ཉནེ་སུང་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ།			གཞན་ཡང་བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་
སླབོ་ཕུག་ཚོ་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིྩས།	 ཁརོ་
ཡུག་བཅས་ཀི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་དང་གོ་རགོས་
རྒྱ་སྐདེ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དང་།	 	 ལགྷ་པར་
གསར་གཏདོ་ཀི་རྣམ་པའ་ིཐགོ་ནས་སུྒ་རྩལ་གི་
ནསུ་པ་ཡར་རྒྱས་གོང་མཐརོ་ཇི་ལྟར་གཏང་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	 འབུང་འགུར་རྒྱལ་ཡོངས་
ཚན་རིྩས་འགམེས་སྟནོ་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་ཐུབ་ཐབས་བཅས་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་

བཟུང་ཐགོ་ཡིན་འདགུ
	 སིྤར་ཚན་རིྩས་ཁོར་གསུམ་
གི་ལོ་འཁོར་འགམེས་སྟནོ་གི་སྔནོ་འགའོི་
ལས་རིམ་ཚུལ་ད་ུཟས་ཀི་ཉནེ་སུང་སྐརོ་རྡ་
ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་
སིྒག་གནང་འདགུ			སབྐས་དརེ་བརདོ་
གཞི་དང་འབལེ་ཁད་ལས་པའི་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་ཁོད་ལྡི་ལི་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་ལས་རོགས་
བསྟན་འཛིན་ཉི་འབུམ་ལགས་སོགས་
ཕབེས་འདགུ		།

༄༅།		།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་བ་	༧	ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་གི་
རྒྱ་གངོ་ Flushing ད་ུསྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོ
པ་ོལ་མ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་བའི་ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ		བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་
འཇར་སི་ཁུལ་གི་བདོ་པའི་གཞུང་འབལེ་མ་
ཡིན་པའ་ིཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ས་
གནས་བདོ་མི་མང་ཚོགས།	 	 དག་ེའདནུ་
པ་བཅས་མི་གངས་བརྒྱ་ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་སྟ།ེ		ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོའ་ིན་ོསྦལེ་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞེས་མཁན་དང་།	

བོད་ད ོན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོའདས་གངོས་
སུ་གུར་བར།	 	 རསེ་ཤུལ་ནང་མི་རྣམས་

ལ་གདུང ་ སེམས་མཉམ་བསྐེད ་གནང་

ཡོད།	 ད་ེཡང་མ་ངན་རསེ་དན་གི་ཚོགས་
འདུ་ད ེ་ནི་ནིའུ ་ཡོག་གོང་ཁེར་ནང་ཡོད་
པའི་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བའི་

ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་ག་སིྒག་གནང་

བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 ཧུ་ཕངི་(Hu Ping)

དང་།	 	ཝང་ཏན། (Wang Dan)  ཝང་ཅུན་
ཐའ།ོ (Wang Juntao) ཝ་ེཔ་ིཀྲའོུ་ (Wei Bi-

zhou)སོགས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་།	
རྩམོ་པ་པ།ོ	 	 སུྒ་རྩལ་བ་བཅས་མི་གངས་	
༤༠༠	 ཙམ་མ་ངན་རསེ་དན་གི་ཚོགས་འདརུ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་སྐུ་
ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོཡི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་
རྩོད་ཀི་སྙིང་སྟབོས་ལ་གདངེ་འཇོག་གནང་
བ་དང་འབལེ།	 	 ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོཐགོ་མར་བདོ་
པ་དང་འབལེ་བ་བུང་སྟངས་ལས་འཕསོ་ཏ་ེ

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཊོམ་ལེན་
ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་ Tom Lantos Human Rights Com-

mission གིས་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་གནང་
འདགུ	 	 	 ད་ེཡང་ཉན་ཞིབ་སབྐས་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇམེ་སི་མེག་
གྷ་ོཝན་ Jim McGovern  མཆོག་དང་རན་
ཌི་ཧཆ་གརེེན་ Randy Hultgren མཆོག་
རྣམ་གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 	 སུྤལ་སྐ་ུ
བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
སྐུ་གཤེགས་ནས་ལོ་ཧིལ་པ་ོགཉིས་འཁོར་
བའ་ིདསུ་ཚིགས་དང་སྟབས་བསྟནུ།	 ཐངེས་
འདིར་གཙོ་བ་ོབདོ་ནང་ད་ུབདོ་མིའི་ཆོས་

ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདང་བདོ་དནོ་དབར་གི་འབལེ་
བ་དན་གསོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོལ་གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོཇི་
ལརྟ་མཛད་སྐརོ་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
ནས་ཀང་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོསྐུ་ཚེ་མ་
ཟིན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་
གཞིས་བེས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་།	 	 མ་
ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་གནང་བའི་སྐརོ་ཡང་
གསུངས།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི ་འགན་འཛིན་
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡརོ་ལགས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༩	 ནས་	 ༡༦	
བར་སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སེལ་དང་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ལྦ་ཤིང་ཊོན་གཉིས་ལ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་སྦར་སེལ་ནང་ཡུ ་ རོབ་གོས་
ཚོགས་ཀི ་ལས་བེད ་རན་གས་ཁག་
གཅིག་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་
དང་ལ་ྔབཅུའི་འཆར་སང་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་
མ་ཟད།	 	 འཆར་སང་ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་གཞན་
དང་འད་བར་ཕི་ནས་རྒྱབ་སྐོར་དང་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་འགོ་རུྒྱན་སྐངོ་
བདེ་དགསོ་སྟབས།	 	 	 རོགས་རམ་ད་ེ
དག་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐངོ་གནང་དགོས་
པའི ་ རེ ་འདུན ་ཤུགས་ཆེ ་ ཞུས་འདུག	
སྐབས་དརེ་མཇལ་འཕད་དང་ཚོགས་
འད་ུགོ་སིྒག་ཞུ་མཁན་སྦར་སེལ་སྐུ་ཚབ་

དནོ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་གཙོས་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་།	 	 	 ལོན་ཌནོ་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་
བདོ་ཀི་ཐེབས་རྩ་ཁང་
གི ་ལས ་བེད ་ སོགས ་
ཀང་སིྤ ་ ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་འགན་
འཛིན་དང་ལྷན་ཕབེས་
འདགུ	 གཞན་ཡང་
ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ནས་	
༡༦	 བར་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་ལྷག་པར་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སོགས་དང་མཇལ་
འཕད་ཞུས་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༡	ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨།༢༠༡༩	 ལོའ་ིལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་
གཏན་འབབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡརོ་ལགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
འཐབ་བུས་ང་ོསྤདོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་

ཁདོ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རོགས་དངུལ་
གནང་བའི་ལས་གཞི་ཁག་ངོ་སྤོད་དང་།	

ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་མུ་མཐུད་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་འབོད་
སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 USAID	 དང་	
PRM	 རོགས་ཚོགས་གཉསི་ཀི་ལས་བདེ་
རན་གས་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་འདགུ		ཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་གནང་
མཁན་ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

དད་རང་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་ཇི་ལརྟ་བཟསོ་དང་
བཟ་ོབཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་

ཡིན་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་དང་།	
སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་མཁན་ཟུར་ཨ་ཀ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག	 སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་
ལགས།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ཐགོ་མཁས་པ་
སྐ་ུཞབས་ཊོཌ་སི་ཊེན་ Todd Stein  ལགས་
སོགས་ཕབེས་འདགུ	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་ཡུལ་མི་ཚོར་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

ཕི་དལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བདོ་དནོ་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་
ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྡུམ་ར་མི་མང་ཕ་ོབང་
ད་ུརྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་
པའ་ིལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་།	 སྙངི་པའོ་ི
དནོ་གསུམ་གི་དམིགས་རིམ་དགའ་ལྡན་ད་ུ
བགདོ་པའི་ཐམེ་སྐས་བཅས་ཀི་བཀའ་ཆོས་
དང་ཚེ་དབང་བཅས་སྩལ་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་
སྐརོ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
	 ཡུལ་པ་ོཚོས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག	
རྒྱལ་པ་ོདང་གཙན།	 ཀླུ་ད་ེདག་ལས་ཕན་
ཚེགས་སུྒབ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཕན་བུ་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ད་ེདག་སྐབས་གནས་སུ་བཅལོ་ན་མ་
འགགི་པ་རེད།	 ཡུལ་ལ་ྷགཞི་བདག་ད་ེདག་
ལ་མཆོད་པ་བདེ་ཀི་ཡོད་རེད།	 མཆོད་པ་
བས་པ་ཙམ་ལ་སྐནོ་གང་ཡང་མེད།	 འནོ་
ཀང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དེ་དག་སྐབས་
གནས་དང་རྩ་ཆེན་པ་ོརིྩ་ནས་སྐབས་ཡུལ་
མཐར་ཐུག་བརིྩས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་
ནརོ་འཁུལ་རེད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིསྐབས་
འག་ོབསབླ་བ་དང་འགལ་གི་ཡོད།	 ད་ེལས་
འཕསོ་ཏ་ེདཔརེ་ན་རྒྱལ་པ་ོསྐ་ུལ་ྔཆ་བཞག་ན།	
འཇིག་རནེ་པའི་དགེས་པ་རེད་མ་གཏགོས་

འཇིག་རནེ་ལས་འདས་པའི་སྐབས་གནས་
ཆགས་མེད།	 བ་ླམ་མཆོད་པའ་ིཚོགས་
ཤིང་ནང་ད་ེཚོའ་ིགས་བཞག་མེད།	 འཇིག་
རནེ་ལས་འདས་པ་ཁོ་ན་མ་གཏགོས་མེད།	

གཉསི་ནས་བར་སྐབས་རྒྱལ་པ་ོཤུགས་ལྡན་
ཞསེ་དར་སལོ་ལ་ྟབུ་བུང་བ་རེད།	 ཤུགས་
ལྡན་ཡོང་རུྒྱ་ནི་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པའོི ་
སབྐས་བུང་བ་རེད།	 སུྤལ་སྐ་ུགགས་པ་
རྒྱལ་མཚན་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པའོི་སླབོ་
མ་རེད།	 	 ཐུགས་བརྩ་ེཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་
རེད་འདགུ			འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་རྐནེ་དབང་
ཞིག་གིས་ཐགོ་ནས་སྨནོ་ལམ་ལོག་པའི་དམ་
སི་གུར་ནས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རང་
ཉིད་ཀང་པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་
པའི་ཡང་སིད་སུྤལ་སྐུ་དགེ་ལེགས་དཔལ་
བཟང་ཡིན་པ་ཡོད།	 སུྤལ་སྐ་ུབསོད་ནམས་
དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་ཡང་སིད་ངོ་

མ་ཆགས་མེད་པ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པའོི་
གསུང་ནང་གསལ་པ་ོའདགུ	 སུྤལ་སྐ་ུབསོད་
ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་ཡང་
སིད་རུན་མ་སུྤལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

རེད།		༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ།	པཎ་ཆེན་
བསོད་ནམས་གགས་པའི་ཡང་སིད་སུྤལ་སྐུ་
བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་
ཡང་སདི་རུན་མ་ལམ་ད་ུལྷངོས་པ།	 ཞསེ་
སུྤལ་སྐུ ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་
བཟང་གི་ཡང་སིད་མིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།	
སུྤལ་སྐུ ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་
བཟང་གི་ཡང་སིད་རུན་མ་ལམ་ད་ུལྷངོས་
པ།	 སྨནོ་ལམ་ལོག་པས་དམ་སརི་འགུར་ཏ་ེ
བསྟན་དང་འག་ོབར་འཚེ་བ་བས་པ།	 ཞསེ་
གསུངས་འདགུ		དརེ་རུྒྱའ་ིཁད་པར།	སྨནོ་
ལམ་ལོག་པ།	 ང་ོབའོ་ིཁད་པར།	 	 དམ་ས་ི
འབུང་པ།ོ	བདེ་ལས་ཀི་ཁད་པར།		བསྟན་

པ་དང་འག་ོབར་འཚེ་བ་བདེ་མཁན།	 འད་ི
ལརྟ་གསུངས་ཡོད།	 ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་
པ་ོཚད་ལྡན་མ་རེད་ཞེས་ལབ་ཐུབ་མཁན་
ཡོད་ན།	 ཤུགས་ལནྡ་ཡང་དག་པ་རེད་ཅསེ་
ལབ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོ
ཚད་ལནྡ་མ་རེད་ཅེས་བརདོ་མི་ཐུབ་མཁན་
ཞིག་གིས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པའོི་གསུང་
དརེ་རིྩ་དགོས་རེད་མ་གཏགོས་གསུང་དརེ་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 ཅསེ་
སོགས་དང་།
	 གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་དནོ།	 བར་
སྐབས་ངོས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་དམ་བསྒགས་
བས་ནས་ཁདེ་རང་ཚོ་ལ་དྭགས་ཁུལ་ཡིན་
ནའང་རེད།	 རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ནའང་རེད།	 བསམ་པ་རྣམ་དག་བས་ནས་
ངསོ་ཀིས་བརདོ་པ་དརེ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོབཀལ་
ནས་ཚང་མས་ལག་ལེན་བཀལ་བ་རེད།		
འནོ་ཀང་བར་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་
ད་ེཚོའི་གས་ཀིས་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡོང་
གི་མིན་འདགུ	ཅསེ་སདྐ་རྒྱག་གི་འདགུ	ཆོས་
དད་རང་མོས་སྤད་འདགུ			ངསོ་ཀིས་དང་
པ་ོནས་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་ན་སྐོན་ཡོད་རེད་

བརདོ་ཀི་ཡོད་མ་གཏགོས།	 དལོ་རྒྱལ་སྟནོ་
ཆོག་གི་མ་རེད་ཟརེ་གི་མེད།	 དརེ་བརནེ་
དགའ་ལནྡ་ལ་ལྟསོ་དང་ཤར་དགའ་ལནྡ་ཞསེ་
དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཚོས་གྲྭ་ཚང་ལ་ྟབུ་ཆེ་
ཐག་ཆོད་བརྒྱབ་ཡོད།	 ད་ེསྒ་ོརྒྱབ་མེད།	 ད་ེ
བཞིན་སེ་རར་ཆ་བཞག་ན་སྤམོ་ར་ཁང་ཚན་
གསར་པ་བརྒྱབ་ཡོད།	 ད་ེཆོག་གི་མ་རེད་
ཟརེ་མཁན་སུ་གཅིག་ཀང་མེད།	 ཆོས་དད་
རང་མོས་སྤད་ཡོད།	 དང་པ་ོཉདི་ནས་དལོ་
རྒྱལ་བསྟནེ་ན་སྐནོ་ཡོད་རེད།	 ཅསེ་ལོ་རུྒྱས་
ཐོག་ནས་མར་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ་ཡིན་ན་
སྐནོ་འད་ིལརྟ་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་བདེ་སྟངས་
འད་ིལརྟ་བས་པ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་མི་སྒརེ་
སོ་སོས་ཆོས་བདེ་དང་མི་བདེ་སོ་སོའི་རང་
དབང་རེད།	 ཆོས་གང་བདེ་དང་མི་བདེ་སོ་
སོའ་ིརང་དབང་རེད།	ལ་ྷའད་ེགང་བསྟནེ་མ་
བསྟན་སོ་སོའི་རང་དབང་རེད་མ་གཏགོས་
འད་ིཆོག་གི་མ་རེད་ཟརེ་མཁན་མེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་
གཏན་འབབེས།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚན་རིྩས་དང་ཁརོ་ཡུག་འགམེས་སྟནོ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	

ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༡	 ནས་	 ༡༣	 བར་ཉནི་
གངས་གསུམ་རིང་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭར་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིྩས།	 ཁརོ་ཡུག་
གསུམ་གི་ཐོག་འགམེས་སྟནོ་མཇུག་སིྒལ་
ཡོད།			ད་ེཡང་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	

ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས།	 ལྡ་ིལི་
གྷར་གྷི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་ལས་རོགས་

ཌོག་ཌོར་བསྟན་འཛིན་ཉི་འབུམ་ལགས།	
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ལ་ྔནས་ས་ེཁདི་དག་ེརན་གངས་	 ༩	 དང་
སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༢༩	 རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་
འཛིན་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་སླབོ་ཕུག་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་

སལོ་རུྒྱན་དང་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་
ནས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་དང་
ཉནི་གསུམ་གི་འགམེས་སྟནོ་ལས་བསྡམོས་
སྒགོ་སྦངས་ཞུས་རསེ་བསྟན་འཛིན་ཉ་ིའབུམ་
ལགས་ཀིས་འགམེས་སྟནོ་དང་འབལེ་བའི་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་གཟགིས་ཚུལ་དང་།	མ་འངོས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་།	
ད་ེནས་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས།	
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་འགམེས་སྟནོ་
དཔ་ེགཟུགས་རྩ་ེཕུད་	 ༦	 ལ་ཕག་འཁརེ་
དང་བ་དགའ་གནང་རེས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 	 ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོའ་ིའཚོ་བའ་ི
ཁོད་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིྩས་ནི་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཚན་རིག་
དང་ཨང་རིྩས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདགུ་
ཅེས་མ་བཞག་པར་དརེ་གདངོ་ལེན་བདེ་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
དེར་གདོང་ལེན་བས་ནས་ང་ཚོའི ་སིྤ ་
ཚོགས་ནང་ཁད་ལས་པ་གང་མང་ཐོན་
དགོས་རུྒྱ ་ཧ ་ཅང་གིས་གནད་འགག་
མཐངོ་བཞིན་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བདོ་པའི་ཚན་
རིག་པ་དང་འབུམ་རམས་པ་ད ེ་འད་
ཡོངས་གགས་ཐོག་ཐོན་ཡོང་དགོས་ཀི་
འདགུ			ཚན་རིག་པ་ཆགས་རུྒྱར་ཚན་
རིག་སླབོ་སྦོང་བས་ནས་ཡོང་དགོས་ཀི་
ཡོད།	དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དའེ་ིཐགོ་ཤུགས་
རྒྱག་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་གསུང་བཤད་
གནང་།།

༄༅།	།ཕི་དལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༠		ཉནི་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའི་བརདོ་གཞི་གཉསི་ཀི་ཐགོ་
པར་རིས་ཁག་གཅིག་འགམེས་སྟནོ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 	 གླགོ་བརྙན་ཡང་བསྟན་འདགུ	
སྐབས་དརེ་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་རན་གཞོན་ཙམ་
མ་ཟད།		རངོ་དཀར་ཆོས་སྡའེ་ིདག་ེའདནུ་

པ་དང་སླབོ་ཕུག་བཅས་ཀིས་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོ
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྡ་ོར་ེརིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་འགམེས་སྟནོ་
དབུ་འབདེ་གནང་འདགུ	 	 ཉནི་རྒྱབ་ཏུ་
ཧུན་སུར་གཏན་སླབོ་ཀི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་
རན་གས་རྣམས་འགམེས་སྟནོ་གཟགིས་པར་
ཕབེས་སབྐས།	 བཙན་བལོ་ནང་གི་བམས་
བརྩ།ེ	 ཞསེ་པའ་ིགླགོ་བརྙན་བསྟན།	 ཕགོས་
མཚུངས་ཐ་ེཝན་ནས་ཕབེས་པའི་ས་གནས་

ཀི ་སྐུ ་མགོན ་ཁག་གཅིག་འགེམས་སྟ ོན ་
གཟགིས་པར་ཕབེས་སབྐས་འབལེ་ཡོད་ལས་
བེད་རྣམས་ནས་པར་རིས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
འགལེ་བཤད་གནང་འདགུ	 སིྤར་ཐངེས་
འདིར་ཕི་དལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་རྒྱ་
གར་ལྷ ་ོཕོགས་ཁུལ་དུ་སྐརོ ་བསྐོད་ལས་
གཞི་མཐའ་མ་ད་ེཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ཀ་ོལེ་
གལ་དནོ་ལྡན་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་གནང་
རསེ་རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།	 བརདོ་གཞི་

གཉིས་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་
དང་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་སྐརོ་ཡིན་

འདགུ	།

abandoned 
property

སངྤས་ནརོ།	 བདག་པསོ་
རུྒྱ ་ན ོར་གི ་ཐོབ་ཐང་དང་།	
བདག་དབང་ཡོངས་རོགས་
བླསོ ་གཏོང་བས་པའི ་ཁར་
དབང་།

abecedarian ཀ་ཁ་པ།	འབ་ིཀླགོ་གམ་ཤེས་
བ་ ཞིག་ གི ་རྨང་གཞི ་ཐོག ་
མར་སྦངོ་མཁན་གི་ལས་དང་
པ་ོབ།

absentee 
ballot

ང་ོམེད་འསོ་ཤོག	 གཞུང་

འབེལ ་ གི ་ འོས ་བསྡུ འི ་ ས ་

ཚིགས་སུ་འབརོ་མི་ཐུབ་པའི་

སྐ་ེབསོ་ལྡགུ་པའ་ིའསོ་ཤོག
accelerator མུར་སནོ་རྐང་ཀྲབ།	 འཕུལ་

འཁརོ་ཨ་མའི་མགགོས་ཚད་
སྟངས་འཛིན་ཆེད་རུྒྱན་ལྡན་
རྐང་པས་བཀོལ་བར་བེད་
པའ་ིཡོ་བད་ཅིག
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སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིརིྩས་ལོ་	༢༠༡༦་་་
༢༠༡༧	ལོའ་ིརིྩས་ཁར་རིྩས་ཞིབ་ལེགས་གུབ།

མསོ་རས་ངན་གམོས་ཐགོ་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འད་ུདང་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞུང་
དངུལ་འད་ུའགདོ་དང་།	 ལོ་འཁརོ་སྔནོ་
རིྩས།	 དངུལ་རིྩས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༠	པའ་ིནང་གསེས་	༢	

དགངོས་དནོ་ལརྟ།	 སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་
ཁང་གི་རིྩས་ཁར་རིྩས་ཞིབ་བདེ་པའོི་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགསོ་པ་བཞིན་

ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༢	ཉནི་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ནས་སིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརན་མཆོག་
དང་།	 བད་ེསུང་དུང་གཞནོ་ལ་ྷདབང་རྒྱལ་

པ་ོལགས།	 ཕི་དལི་དུང་ལས་སལྐ་བཟང་
ལྷུ ན་གུབ་ལགས་བཅས་དམིགས་འཛུགས་
ཀིས ་བསྐ ོ་གཞག་གནང་ ཡོད ་པ ་དང ་ །	

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་འག་ོཁདི་ས་ཡ་	༨༢	ལས་མེད་ཀང་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ས་ཡ་	༤༠༠	ཡོད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཝཱ་ཎ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཨ་
ཏི་ཤའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུཉ་ེབའི་རིགས་
བདག་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་
ལགས་ཀིས་གཙོས་དགེ་ལས་སླབོ ་ ཕུག་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
བཙན་བཟུང་བས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
དབུ་ཁིད་ལམ་སྟནོ་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
བཙན་བལོ་གི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་དཔལ་
ནྰ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཧ་ཏག་ཏག་
བས་ཐུབ་ཡོད་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པའི་རིག་གནས་གསར་བརེ་
ཟ ེར་བ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 དཔརེ་ན་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུགངོ་
མས་ཡིག་འབུ་ཁ་ིབདནུ་གི་ཞུ་ཡིག	 ཅསེ་པ་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་འགོ་གཙོར་ཕུལ་བ་དའེི་
ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་དབང་བསུྒར་འགོ་
བདོ་ནང་རིག་གནས་གསར་བརེ་ཟརེ་བ་
ལག་བསྟར་བས་རྐནེ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
གི་ཆོས་བེད་དགེ་འདནུ་གི་སྡ་ེདང་གཞན་
ཡང་བཙུན་དགནོ་དང་།	 ལ་ྷཁང་སོགས་
བསྟན་པ་བཤད་སུྒབ་སྤལེ་གསུམ་ཐགོ་ནས་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་སའ་ིབསྟ་ིགནས་
ཁང་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་སྟངོ་ཕག་
མང་པ་ོའཛེམ་ཟནོ་སྤུ ་ཙམ་མེད་པའི་ཐོག་

ནས་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད་སྐརོ་འཁོད་
ཡོད།	ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་

གིས་བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་
པ་རྩ་མེད་བཟ་ོཐབས་བ་རུྒྱའི་ངན་གཡོའི་
སིད་བུས་དརེ་མཐར་ལམ་ལྷངོ་ལནྡ་པ་ཞིག་
བུང་སོང་བསམས་ནས་རེ་སྟངོ་ཁགོ་བཅུག་

བས་ཡོད་ཀང་།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་འཆར་

སང་ལརྟ་ད་ཆ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་རི་
རུྒྱད་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་སམྐ་ས་དང་བདོ་ནང་དའུང་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ལ་དད་གུས་ཞུ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།		

རསེ་སུ་འབང་མཁན་ཡང་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་ན་ིདཔརེ་ན།	 དངེ་སབྐས་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུནང་པ་མི་གངས་ས་ཡ་	 ༣༠༠	 ནས་	
༤༠༠	 བར་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་བཞིན་པ་དང་
ལྷག་པར་ད་ེཁདོ་མང་པ་ོཞིག་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་རསེ་འབང་པ་ཡིན་པར་བརནེ་
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརྒྱ་རིགས་དམར་ཤོག་འགོ་
ཁདི་ས་ཡ་	༨༢	ལས་མེད་སྟབས་ནང་པའ་ི
གངས་འབརོ་ས་ཡ་	 ༤༠༠	 བར་ཡོད་པ་
བརདོ་སབྐས་གངས་འབརོ་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ལས་ནང་
པ་མང་བ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་བརདོ།།

འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
ཟུར་པ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་མ་

ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༦	
ཉནི་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ནར་བ་ྷཧཱ་དརུ་བནྷ་ཌ་
རི་ Shri Nar Bahadur Bhandari མཆོག་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིཔ་ིམ་སི་སནྨ་ཁང་ད་ུ	 Pri-

mus Hospital ཡུན་རིང་ནད་མནར་འགོ་སྐ་ུ
ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་པར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་
འདགུ	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིདགུང་གངས་	 ༧༧		
ཡིན་འདགུ
	 དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་དང་འབས་
ལྗངོས་མི་མང་རྣམས་ལ་གསུང་དནོ།	 	 སྐ་ུ
ཞབས་ནར་བྷ་ཧཱ་དརུ་བྷན་ཌ་རི་མཆོག་སྐུ་
ཚེ་མ་ཟནི་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པ་
དསེ་ཁདེ་རྣམས་ལ་གངོ་གུན་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་
ཡོད།	 	 ཡིད་གདངུ་དག་པསོ་མནར་བཞིན་
པའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ཁདེ་རྣམས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་སེམས་

གསོ་དང་སྦྲགས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 གཟགིས་རྒྱང་ཆེ་ཤིང་མང་
ཚོགས་ཁདོ་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་གི་

དབུ་ཁདི་དམ་པ་ཁངོ་ན།ི	 	 འབས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི་ནང་གི་འཛུགས་སུྐན་གི་ཨ་མ་ལ་ྟ
བུར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		ད་ེན་ིགཙོ་
བ་ོདམ་པ་ཁོང་གིས་འབས་ལྗངོས་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཚོགས་དང་ཆབ་སིད་ཀི་བད་ེདནོ་
ཆེད་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་བས་རསེ་བཞག་
ཡོད་པ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
ནས་བརདོ་ན་སྔནོ་འག་ོནས་མཐ་ོསླབོ་བར་
རིན་མེད་ཐགོ་ཤེས་ཡོན་གི་གོ་སྐབས་སུྐན་
པ་བཅས་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡོད་པ་
བས་རསེ་ཅན་གི་མི་ས་ཡིན་ཞསེ་གསུངས།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟ ེན ་ལས་ ཁུངས་ཀི ་གོ ་ སིྒག ་འོག ་ ཕི ་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢	དང་	༡༣	
བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་དབུ་འཛིན་དང་།	 རེག་ཊར།	 སླབོ་སིྤ།	

ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྟནོ་པ།	དག་ེརན།	ད་ེབཞིན་
འཕདོ་ལས་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༧	
ལ་མོས་རས་ངན་གོམས་ཐོག་བསྐར་ཞིབ་
ཚོགས་འད་ུདང་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།

	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།		
འཕདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་

ལགས།	དུང་གཞནོ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་
ལགས།	 ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་མིན་འགུར་གཡུ་སྒནོ་ལགས།	
ད་ེབཞིན་ཚོགས་བཅར་བ་དང་ཕི་ནང་གི་
གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཕབེས།	 དང་ཐགོ་

དུང་ཆེ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེསྔནོ་
མསོ་རས་ངན་གམོས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་
ནས་ལོ་གང་ཙམ་ཕིན་པ་རེད།	 	 	 ངན་པ་
ལང་ཤོར་འག་ོའཛུགས་ཡོང་ས་གཙོ་བ་ོའད་ི
སླབོ་གྲྭ་ཆགས་ཡོང་དསུ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་སྔནོ་
འགོག་གི་ཚུལ་ད་ུགོ་རགོས་ལས་འགུལ་གི་
ལག་བསྟར་ཡོང་སདླ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དམིགས་སུ་
བཀར་ནས་ཚོགས་འད་ུའདི་ཚོགས་པ་ཞིག་
རེད།		གཙོ་བ་ོདག་ེརན་ཕ་མའ་ིཚོགས་ཆུང་
ད་ེདག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་འགན་ཁུར་ཤུགས་
ཆེ་ཙམ་དང་ཆ་ཤས་བླང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	མསོ་
རས་ངན་གོམས་ཐགོ་བསྐར་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་

འད་ུདསུ་ཀི་དགསོ་མཁ་ོཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་
ཡོད།			ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིགཏམ་དཔརེ།	གལ་
པ་ོཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་།	 དམ་པའ་ིཆོས་ལ་
བརྒྱ་ཚར་ཞུས་པ་ལརྟ།	 སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་
འབབ་སངྒ་ལ་ང་ཚོའི་མི་འབརོ་གི་ཐགོ་ནས་
ལ་ྟབ་ཡིན་ན།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་
མསོ་རས་ངན་གོམས་ཀི་གནས་སྟངས་འདི་
ད་ལྟ་ནས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གིས་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ		འདའི་ིཐགོ་
ལ་འདས་པའི་ལོ་ཤས་གོང་ནས་ཞིབ་འཇུག་
གནང་ཡོད།		 ཞིབ་འཇུག་བས་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོ
ནས་ལམ་སྟནོ་ད་ེའདའང་ཕབེས་ཡོད།

	 དེ་བཞིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་
ལྟར་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གཅིག་གནང་གུབ་
འདགུ	 ད་ེརིང་ཡིན་ནའང་བསྐར་ཞིབ་
གནང་བའི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་
གང་འད་བདེ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 མསོ་རས་
ངན་གོམས་འདི་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནས་རྩ་
མེད་བཟ་ོཆེད་གོམ་པ་གང་འད་སྤ་ོདགོས་
ཀི་ཡོད་མེད་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་ཤུགས་ཆེ་
བཞསེ་དགསོ།				ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོོད་པ་བཅས།།

བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ལས་དནོ་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་གནང་སྟ་ེཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༣	ཉནི་རིྩས་
ཞིབ་ལས་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིྩས་
ཁ་ཡོངས་ལ་རིྩས་ཞིབ་ལེགས་གུབ་ཀི་སནྙ་ཐ་ོ
ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་གུབ་ཟིན་པ་
བཅས་ཀི་གནས་ཚུལ་ད།ུ།
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བུད་མེད་ཀི་གཞི་རིམ་འཕདོ་བསྟནེ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སྦངོ་
ག་ོསིྒག་གནང་བ།

སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།	
༼༢༠༡༧༽

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་དང་ཟུང་འབལེ་
ཐགོ་གསར་གཏདོ་གནང་བའ་ི	 ༼	 སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་༽	 ཆེད་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའ་ིས་མིག་	༨	དང་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིས་མིག་	༡༢	བཅས་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་རུྒྱ།	 སླབོ་ཡོན་ལས་འཆར་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གི་བདོ་རིགས་
སླབོ་མ་རྩ་ེཕུད་རྣམས་རང་ཉདི་ཀི་འདདོ་མོས་ཆེ་བའི་ཆེད་ལས་མཐ་ོསླབོ་ལེགས་གས་ཁག་ནང་སླབོ་
སྦངོ་བ་རུྒྱར་རོགས་སྐརོ་ཆེད་ཡིན།	 སླབོ་ཡོན་འད་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩ་ནས་གནང་རུྒྱ།
སླབོ་ཚན་ཆ་བགསོ།
སྡ་ེཚན་དང་པ།ོ						ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིཆེད་ལས་སླབོ་ཚན།
Medicine,	Dental	Surgery,	Medical	Specialists,	Engineering,	Business	Administration,	
Law,	Pharmacy,	Mass	Communication,	Architecture,	Education,	Computer	Applica-
tion,	Fine	Arts,	Chartered	Accountant,	Developmental	studies	&	Multimedia	studies.
སྡ་ེཚན་གཉསི་པ།			གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིསླབོ་ཚན་དང་།	ཉ་ེབའ་ིའབུམ་རམས་པ།	འབུམ་
རམས་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་སོགས།
Master	of	Science,	Master	of	Commerce,	Master	of	Arts,	Master	of	Philosophy	&	
Doctor	of	Philosophy
སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་གངོ་གསལ་སླབོ་ཚན་ཐགོ་མཐ་ོསླབོ་ལེགས་གས་	 ༼ཟུར་སྦར་ཐ་ོ
གཞུང་༽	ཁག་ནང་འཚུད་པ་ཞིག་དགསོ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་འབུལ་དགསོ།
༡།					འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག		༢།				ད་ོབདག་གི་མི་ཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་མདརོ་བསྡསུ།
༣།				རྒྱབ་གཉརེ་ཡི་ག་ེཁག་གཉསི།	༼ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཆེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་
མཁན་རྣམས་ནས་རང་ཉདི་ཀི་འཛིན་རིམ་	 ༡༢	 སབྐས་ཀི་དག་ེརན་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་གཅིག་དང་།	
སླབོ་སིྤའམ་རེག་ཊར།	 ཡང་ན་དག་ེརན་ཆེན་མོ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་གཅིག་དགསོ།	 གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་ཆེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་ནས་རང་ཉདི་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་དཔནོ་གཉསི་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་
ཡི་ག་ེདགསོ།༽		༤།					མཐ་ོསླབོ་ལེགས་གས་ཀི་ཐ་ོགཞུང་ཟུར་སྦར་ནང་གསལ་གང་རངུ་ནང་
འཚུད་ཟནི་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ཡི་ག་ེའབུལ་དགསོ།
སླབོ་ཡོན་ཚད་གཞི།
ཀ༽			སླབོ་ཡོན་དདོ།
སྡ་ེཚན་དང་པ།ོ		སླབོ་ཡོན་དདོ་འབལི་འཛིན་གཞི་བཞག་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གཉསི་	༢༠༠,༠༠༠།	བར་
ཕིར་སླགོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 མག་ོཁལ་ལམ་ཞལ་འདབེས་སོགས་འབུལ་ཡོད་ཚེ་དངུལ་འབརོ་ད་ེ
དག་ལ་ཕིར་སླགོ་གནང་རུྒྱ་མིན།
སྡ་ེཚན་གཉསི་པ།	 	 	 སླབོ་ཡོན་དདོ་འབལི་འཛིན་གཞི་བཞག་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གཅིག	 ༡༠༠,༠༠༠།	
བར་ཕིར་སླགོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 མག་ོཁལ་ལམ་ཞལ་འདབེས་སོགས་འབུལ་ཡོད་ཚེ་དངུལ་འབརོ་
ད་ེདག་ལ་ཕིར་སླགོ་གནང་རུྒྱ་མིན།
ཁ༽			སླབོ་ཡོན་མིན་པའ་ིའག་ོགནོ་གཞན།
གངོ་གི་སྡ་ེཚན་གཉསི་ཀར་འཚོ་དདོ་ཆེད་ལོ་རེར་ཧནི་སྒརོ་ཁ་ིབརྒྱད་	 ༨༠,༠༠༠།	 གནང་རུྒྱ་དང་།	
འནོ་ཀང་ཉ་ེབའ་ིའབུམ་རམས་པ་དང་འབུམ་རམས་པའ་ིསླབོ་མའ་ིཆེད་ངསེ་མེད་དདོ་འབབ་འཕར་མ་
ཧནི་སྒརོ་ཁ་ིགཉསི་	༢༠,༠༠༠།			དང་ཁ་ིགསུམ་	༣༠,༠༠༠།	སོ་སོར་གནང་རུྒྱ།
འཚང་སནྙ་གི་མཐའ་མའ་ིདསུ་བཀག
སྡ་ེཚན་དང་པ།ོ						ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཆེད་འཚང་སནྙ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧།༨།༡༤	གངོ་
འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགསོ།
སྡ་ེཚན་གཉསི་པ།	 	 	 གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་ཉ་ེབའ་ིའབུམ་རམས་པ།	 འབུམ་རམས་པ་
བཅས་ཀི་འཚང་སནྙ་ཕི་ལོ་		༢༠༡༧།༨།༣༡	གངོ་འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགསོ།
དྭགོས་འད་ིཞུ་ཡུལ།	ངག་དབང་ཡོན་ཏན།	doe.lobyon@tibet.net	01892-222572	and	222721	
བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས།			scholarship@tibet.net				01892-226695
སནྙ་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་ཁ་བང་།
Secretary	(SPSP	2017)
Department	of	Education,	CTA
Gangchen	Kyishong
P.O.	Dharamsala	176215
District	Kangra,	H.P.
www.facebook.com/doe.lobyon/
༡།	 འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག	 https://drive.google.com/file/d/0B_FDkaI-rpHPTGxH-
M2ZMRi1SWE0/view?usp=sharing
༢།	 ལེགས་གས་མཐ་ོསླབོ་གི་ཐ་ོགཞུང་།	 https://drive.google.com/file/d/0B_FDkaI-
rpHPR3Zvc2d5R2luNVU/view?usp=sharing
༣།	 རྒྱབ་གཉརེ་འགངེས་ཤོག	 https://drive.google.com/file/d/0B_FDkaI-rpHPdl-
Zoa2RNZm01YkU/view?usp=sharing

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༡	ནས་	༡༢	བར་

ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་ཤེས་རབ་དགའ་
འཚལ་སླབོ ་གླིང ་དུ་བ ོད ་ནས་གསར་དུ་
འབོར་བའི་ན་གཞོན་བུད་མེད་རྣམས་ལ་
བུད་མེད་ཀི་གཞི་རིམ་འཕདོ་བསྟནེ་སྐརོ་ཟབ་
སྦངོ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།	
	 ད་ེཡང་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ་
ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཡིན་ཞིང་།	
སྐབས་དརེ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བདེ་ཁག་གཅིག	 ད་ེབཞིན་ཟབ་སྦངོ་

ཐོག་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་བོད་
ནས་གསར་ད་ུའབོར་བའི་ན་གཞོན་བུད་
མེད་གངས་	 ༡༩	 ཡོད་པ་རྣམས་རང་

ལོ་	 ༡༥	 ནས་	 ༢༥	 བར་ཡིན་འདགུ	 སྐ་ུ
མགོན་གཙོ་བསོ་འཕདོ་བསྟནེ་ནི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེ་བར་བརནེ་ཚང་མས་དུས་རག་
ཏུ ་ད ོ་སང ་གནང་བེད ་དགོས ་པ ་དང་ །	
ཟབ་སྦོང་དསེ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
ཕན་ཐགོ་ཡོང་རུྒྱའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	ཐངེས་འད་ིཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་
ཡུལ་ན་ིཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བུད་མེད་
ཀི་གཞི་རིམ་འཕདོ་བསྟནེ་དང་ནད་རིགས་
སྔནོ་འགོག་སོགས་གོ་རགོས་སྤལེ་རུྒྱའི་སླད་

ཡིན་འདགུ	 ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ཟབ་
སྦངོ་སབྐས་གླ་ོནད་ཊི་བྷ་ིདང་།	 མཆིན་
པའ་ིགཉན་ཚད།	 གཉན་ནད་རེག་དགུ	
བསམ་བླའོ་ིའཕདོ་བསྟནེ།	 འབས་ནད།	
ད་ེབཞིན་བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་གངོ་འཕལེ་
བཅས་ཀི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ཟབ་འཁིད་
གནང་བཞིན་འདགུ	
	 ཟབ་སྦོང་སྐབས་བདོ་ཀི་སྨན་
རིྩས་ཁང་དང་།	 བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་།	
བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཅས་ནས་ཆེད་ལས་
མི་ས་གདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད།	 ཟབ་སྦངོ་
འདི་བཞིན་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་ཁང་བརུྒྱད་
ཨ་རིའ་ིཔ་ིཨར་ཨེམ་	 PRM	 རོགས་
ཚོགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་གི་སྔ་དརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལྡུམ་རྲྭ་བད་ེདགོན་

དགའ་ལནྡ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གསུང་ཆོས་
ར་བའི་ནང་ལྡུམ་རྲྭ་དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་གོ་
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས།	 	 ད་ེ
ཡང་རྡ་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་ཁིག་སེ་རིན་པ་ོཆེས་
དབུ་མཛད་ནས་མདོ་ལུགས་ཀི་ཆོ ་གའི ་
སྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་
གུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཕལ་ཆེར་གསང་སགྔས་
ས་ྔའགུར་གི་ཆོས་ལ་རིང་བ་བཀའ་མ།	 ཉ་ེ
བརུྒྱད་གཏརེ་མ།	 	 ཟབ་མོ་དག་སང་ཞསེ་
གསུམ་ཕེ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་འདི་ཟབ་མོ་
དག་སང་གི་ཁངོས་རེད།	 	 ངསོ་ཀིས་སྟག་
བག་རྡ་ོར་ེའཆང་སྐ་ུམདནུ་ནས་ཆ་ཚང་ཞུས་
པ་ཡིན།	 	 སྤན་རས་གཟགིས་ངན་སོང་

ཀུན་གལོ་ནི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུ་དང་བིན་རླབས་
ཅན་ཞིག་རེད།	 	 གཤམ་དརེ།	 	 བིན་
རླབས་ལན་རེ་ཐབོ་པ་ཡི།	 སྐ་ེབ་རེ་རེའ་ི
ངན་སོང་ཟླགོ	 །ཅསེ་འད་ིལརྟ་གསུང་
ཡོད།	 	 	 བིན་རླབས་ཐངེས་རེ་ཐབོ་པས་
སྐེ་བ་རེའི་ངན་སོང་ལ་མི་སྐེ་བར་མངོན་
མཐ་ོའཕར་མའི་ལུས་རནེ་ཐབོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་
གསུང་ཡོད།	 	 གང་ལརྟ་ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས་
ངན་སོང་ཀུན་གལོ་གི་ཆོ་ག་དང་འབལེ་བའི་
ཐགོ་ནས་མ་ཎི་འབུམ་དུག་བསགས་མངོ་།	
	 འད་ིདམིགས་བསལ་བིན་རླབས་ཅན་ཞིག་
རེད་འདགུ	 ཕལ་ཆེར་མ་ཎི་དུག་འབུམ་
གསོག་སབྐས་ཐངེས་ཤིག་ངསོ་ཀི་རིྨ་ལམ་ད་ུ
པ་ེཅིང་ད་ུསླབེས་འདགུ	 	 པ་ེཅིང་གི་ལགྕས་
རིའི་སྟངེ་སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་སྟངོ་སྤན་
སྟངོ་གིས་ཁེངས་པའི་རིྨ་ལམ་བཏང་མངོ་།	
རིག་གནས་གསར་བར་ེམ་བུང་གོང་རེད།		
སབྐས་དརེ་ངསོ་རང་རྡ་ས་	 Swarg Ash-

ram   ཨཤྲམ་ད་ུཐངེས་ཤིག་རིྨ་ལམ་ནང་
ངསོ་རང་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུའབརོ་
འདགུ	 	 གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུའབརོ་ནས་
ཆོས་མཇལ་ལ་འག་ོགི་འདགུ				ལ་ྷསའ་ི
སྤན་རས་གཟིགས་མདནུ་ད་ུསླབེ་ནས་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་སྐབས་སྤན་རས་གཟིགས་རང་
བུང་ལྔ་ལྡན་གིས་ངསོ་ལ་མིག་བཙུམ་ཞིག་
བསྐནོ་ནས་ཡར་ཤོག་གསུང་གི་འདགུ	ངསོ་
རང་སྤན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདནུ་ད་ུཕིན་
པ་ཡིན།	 ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 	 ངསོ་

ཀིས་འཕགས་པ་རང་བུང་ལྔ་ལྡན་གི་སྐུའི་
མགུལ་ནས་འཁུད་ད་ེཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
འཁུད ་ནས་སྡ ོད ་པའི ་སྐབས ་ད ེར ་རང་
བུང་ལ་ྔལནྡ་གི་ཞལ་ནས།	 བརྩནོ་འགུས་
བརྩམས་པའ་ིབརྩནོ་འགུས་ཀིས།	 །བརན་
སྤ་ོལེ་ལོ་མ་མཆིས་ཤིང༌།	 །སྟབོས་དང་
ལནྡ་པའ་ིལུས་སེམས་ཀིས།	 །བརྩནོ་
འགུས་ཕ་རོལ་ཕིན་རགོས་ཤོག	 །	
ཅེས་པའི་ཤོ ་ལོ་ཀ་ད ེ་གསུང་སྐབས་ངོས་
ཀིས་མཉམ་ད་ུབཏནོ་པ་ཡིན།	 	 དའེ་ིརསེ་
རིག་གནས་གསར་བར་ེབུང་སྟ་ེའཕགས་པ་
རང་བུང་ལ་ྔལནྡ་གི་སྐུ་འད་ད་ེརྒྱ་མིས་བཏརོ་
བཤིག་བཏང་བ་རེད།	 ཕིས་སུ་རྡ་སར་ལ་ྷ
ས་ནས་ཚུར་རང་བུང་ལྔ་ལྡན་གི་སྐུ་གཏརོ་
བ་ད་ེའདའི་དབུ་གཉསི་གསུམ་ཙམ་རྒྱ་གར་
ད་ུའབརོ་བ་རེད།	 	 སྐ་ུད་ེདག་གི་ཞལ་རས་
གཅིག་གཟུང་ལ་ཕུལ་ནས་རྡ་སར་སྤན་རས་
གཟིགས་ཕག་སྟངོ་སྤན་སྟངོ་འདི་བཞེངས་
པ་རེད།	 	 ད་ེནས་སླབོ་དཔནོ་གི་སྐ་ུབཅས་
བཞེངས་པ་ཁདེ་རང་ཚོ་མང་པསོ་མཁནེ་གི་
རེད།
	 དརེ་བརནེ་ངོས་ཀིས་ངོས་ནས་
ཆ་བཞག་ན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་
ཀི་རསེ་སུ་བཟུང་བ་ཞིག་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།		ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རསེ་ཁིམ་པ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་དགེ་བསྙནེ་གི་
སྡམོ་པ་འབགོས་ཆོག་སྩལ།།


