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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དགྭས་སུ་ཕབེས་སནོ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དགྭས་སུ་༸ཞབས་སོར་

བད་ེབར་འཁདོ་པ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་ནང་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་རེ་
ཞིག་ལེགས་གུབ་རེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་
གནམ་ཐང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༨	རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་དགུང་ཆུ་ཚོད་	༡༠	
ཐགོ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེབ་ཀུ་ལ་གནམ་ཐང་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་གནང་མཛད་འདགུ		
སྐབས་དརེ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་རི་རོང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་།	 ཁགི་སེ་དགནོ་པའ་ིམཁན་པ་ོམཆོག	
འབ་ིགུང་ཐུགས་སྲས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཐུབ་བསན་ཚེ་དབང་ལགས།		
ལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་
པའ་ིའག་ོདཔནོ།	 	 ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིཚོགས་པ་
དང་གཞནོ་ན་ུཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ།	 	 རི་རངོ་
དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་བཅས་ཀིས་དངུ་རྒྱ་སྤསོ་
སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།			ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ཞི་བའ་ིཚལ་ཕ་ོབང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་སབྐས་
ཕབེས་ལམ་ད་ུདད་ལྡན་སེར་སྐ་སངོ་ཕག་བརྒལ་
བས་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	།

སྲདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགྭས་སུ་ཕབེས་འབརོ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་༢༠༡༧	 ཟླ་	
༧	ཚེས་	༢	ཉནི་རྡ་ས་ག་ྷགལྷ་གནམ་ཐང་བརུྒྱད་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་འབརོ་གནང་
རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༣	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ལ་དགྭས་ཁུལ་
ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 	 ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	
ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༢	 བཞསེ་པའ་ི
དགའ་སནོ་རནེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོདང་སབས་
བསནུ་བརན་བཞུགས་སར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའི་མཛད་
སྒརོ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་བཅར་རུྒྱ་དང་།		ད་ེརསེ་
ཉནི་གཉསི་རིང་ལ་་དྭགས་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་
ལས་དནོ་ཁག་གཅིག་ལེགས་གུབ་རསེ་ལྡ་ིལིར་
གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
རུྒྱ་བཅས།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་སླ་ེཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབང་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་མཚམས་
ཕབེས་སནོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ཁ་ིཟུར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་
མཛད་པའི་བླ་སུྤལ་དགེ་འདནུ་པ་རྣམ་པ།	
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་དང་ས་གནས་ཀི་
དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་མར་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སརླ་ཡང་ལ་དགྭས་སུ་
འབརོ་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 རྩ་
བའི་སྔནོ་མ་ལ་དྭགས་སུ་ཡོང་རུྒྱ་ད་ེཕགོས་
གཅིག་ནས་མི་མང་གི་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་
གཡོ་བ་མེད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་མི་མང་
ཐུག་རུྒྱ་དང་།	 འདརི་ས་སམྐ་པ་ོཡིན་སབས།	
གུམ་བུའི་ནད་རིགས་ལ་ས་སམྐ་པའོི་ཕན་བུ་
ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	རྒྱ་ཐང་རྡ་སར་
ཆར་ཞདོ་འག་ོའཛུགས་ཡོད་སབས།	 འདརི་
ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སྡདོ་དགསོ་དན་བུང་།	 ད་
རེས་ཨ་མི་རི་ཀར་ཕལ་ཆེར་བདནུ་ཕག་
གཉསི་ཙམ་བསདྡ་པ་ཡིན།			ཨ་རིར་སནྨ་
བཅསོ་བརག་དཔྱད་བདེ་རུྒྱ་ད་ཆ་ཧ་ལམ་ལོ་
བཅུ་གངས་ཕིན་པ་རེད།	 ད་རེས་ཨ་རིར་

བརག་དཔྱད་བདེ་སབྐས་གཟུགས་པ་ོཧ་ཅང་
བད་ེཔ་ོའདགུ	ལོ་གཉསི་ཙམ་གི་གངོ་ལ་ལངྒ་

པའ་ིསྐྲན་ནད་ prostate cancer ད་ེའདའ་ི
རགས་ཕན་བུ་འདགུ	 ད་རེས་བརག་དཔྱད་
བདེ་དསུ་གཙང་མ་རེད་འདགུ	གང་ཡང་མི་
འདགུ་ཟརེ་གི་འདགུ
	 ས་ཁུལ་འདི་དག་ཕ་མེས་ནས་
ཕགོས་གཅིག་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་དང་།	 ཡང་
སྒསོ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ིམཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མེད་པ་ང་

ཚོར་རིྩས་སྤོད་གནང་ས་ེལོ་སངོ་ཕག་རིང་
ང་ཚོས་དངོས་གནས་ཞི་བ་འཚོས་ཐུགས་
རེ་གནང་བ་ནང་བཞིན་གཞུང་ཆེན་ད་ེདག་
ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་སླབོ་གཉརེ་བས་པ་དང་།	
མང་པ་ོཞིག་གིས་ཉམས་ལེན་བདེ་ཀི་ཡོད།	
གང་ལྟར་ཤེས་སུྒབ་ཟུང་འབལེ་ཐོག་ནས་
ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མེད་པ་བཟུང་
བ་རེད།	 ངསོ་ཀི་དངེ་སབྐས་ད་ོསང་བདེ་
རུྒྱ་གཅིག་ན།ི	 ང་ཚོས་ད་ལ་ྟཤེས་པ་ད་ེདག་
ཚང་མ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་ཡོང་བ་རེད།	 	 ནཱ་ལེནྡྲ་

ནས་སླབོ་སྦངོ་བུང་བ་ད་ེདག་དངེ་སྐབས་ཀི་
དསུ་ཚོད་ལ་ཕན་ཐགོས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་ཡིན་སབས།	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིགཞུང་ཆེན་ད་ེདག་
རིམ་པས་རྒྱ་གར་ནང་སརླ་གསོ་བདེ་རུྒྱ་བུང་
ན་དང་།	 ད་ེཡང་ངསེ་པར་ད་ུཆོས་དང་མ་
འབལེ་བ་བདེ་ནས་ནང་ཆོས་སྐརོ་ད་ེནང་པའི་
ཆེད་དང་།	གཞན་རིགས་ལམ་སྐརོ་དང་ཚད་
མ་རིག་པའ་ིསྐརོ།	སེམས་ཁམས་རིག་པ།	ལ་ྟ
གུབ་ཀི་རིགས་ཁ་ཤས་ཤེས་ཡོན་རང་གི་འད་ུ
ཤེས་བས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བསླབ་ཐུབ་པ་
བུང་ན།	 ཞསེ་ངསོ་ཀིས་འབད་བརྩནོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནང་ད་ོསང་བདེ་མཁན་
ལོ་རེ་བཞིན་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་འདགུ	
ད་ེའདའི་གནས་སངས་འགོ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་
རུྒྱད་ཀི་མི་ཚོས་དའེི་ཐོག་ཞབས་འདགེས་
ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སུྒབ་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་
པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ང་རང་
ཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་གཞུང་ཆེན་ད་ེདག་ལྟ་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	ང་ཚོས་ལོ་བརྒྱ་ཕག་
མང་པའོི་རིང་ཆོ་ག་ལྟ་བུ་འདནོ་རུྒྱའི་རིགས་
ཡག་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་འད་ིགཙོ་བ་ོམ་རེད།	
གཙོ་བ་ོགཞུང་ཆེན་ལ་ྟརུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལིའུ་ཞའ་ོཔའོི་སྐུ ་གཟུགས་
གནས་སངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་མཛད་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་
དང་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཐོབ་མོང་
མཁན ་སྐུ ་ ཞབས ་ ལི འུ ་
ཞའ་ོཔ་ོ	 Liu	 Xiaobo	
མཆོག་ཉ ེ་ལམ་མཆིན ་
པའི་སྐྲན་ནད་ཚབས་ཆེ་
ཕ ོགས་རྐེན་བཙོན་ཁང་
ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་བར་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	 ཐུགས་ཕམ་བུང་
སྐརོ་གི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་གནང་མཛད་
པ་དའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 	 ངསོ་རང་ཐགོ་མར་
སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོ	 Liu	 Xiaobo	 མཆོག་
བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་ཡོད་པ་གོ་
ཐོས་བུང་སྐབས་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་སྐེས་བུང་
ཡང་ད་ེརསེ་འཕལ་མར་ཁངོ་གི་ནད་གཞི་ཧ་ཅང་
ཚབས་ཆེ་ཡོད་པ་ཐསོ་སབྐས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	
སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོམཆོག་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་
སྲིད་བཙོན་པའི་ཁདོ་མི་ས་གགས་ཤོས་གས་ཤིག་
ཡིན།	 ངསོ་ཀི་རེ་བར་ད་ཆ་ཁངོ་ལ་སནྨ་བཅསོ་ཀི་
མཐུན་རྐནེ་གང་ལེགས་གནང་རུྒྱ་དང་སནྨ་བཅསོ་
ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱར་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ

བདོ་མི་ཚོར་རོགས་དངུལ་ཀདླ་ཀརོ་གི་སྲདི་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་འཆར་ལ་
བསྐར་ཞིབ་གནང་རོགས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༧	 དང་	 ༢༨	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་ཨ་རིའི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་
སནོ་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་སྒརེ་	
Richard Gere མཆོག་གིས་ས་ེཁདི་པའ་ི
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་ནས་
གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་

རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་འདགུ	 	 ལགྷ་པར་ད་ལའྟ་ིསྲདི་
འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌ་ོནལ་ཊོམ་མཆོག་གི་སྲིད་
གཞུང་ནས་འཆར་ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ནང་བཙན་

བལོ་བདོ་མིའི་ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའི་
རོགས་དངུལ་ཀདླ་ཀརོ་ཀི་སྲིད་བུས་གཏན་
འབབེས་གནང་འཆར་ལ་བསྐར་ཞིབ་གནང་
ནས་ད་ེསྔ་ལྟར་བདོ་མི་ཚོའི ་ལས་འཆར་
ཐགོ་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་སྐབས་འཇུག་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་
ཞུས་པ་མ་ཟད།			ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་

བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གང་མགགོས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རུྒྱ་དང་།	 	 	 གསོ་ཚོགས་
གོང་འོག་གཉིས་ཀའི་ནང་ཨར་རྒྱ་ཡུལ་
གཉསི་གོ་སབྐས་བར་ེལེན་གི་སྲིད་བུས་འགོ་
བདོ་ནང་ཨ་རིའི་གཞུང་འབལེ་མི་ས་དང་།	
རང་དབང་ཅན་གི་གསར་འགུར་ཚན་པ།	
ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་ཡུལ་མི་སོགས་རང་དབང་
ཐགོ་ནས་བསྐདོ་ཆོག་པའི་གསོ་འཆར་བཏནོ་
ཟནི་པ་ལརྟ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད་ད་ུགཏན་
འབབེས་གནང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་འདགུ
	 ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ན་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མེཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་	
Matteo Mecacci ལགས།	 འགན་འཛིན་
གཞནོ་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས།	 ལས་
འཆར་འགན་འཛིན་བསན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་

ལགས།	 	 སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་
ལས་བེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་བཅས་
ཡིན་འདགུ	 ཐངེས་འདརི་ཁངོ་རྣམ་པས་
ཉིན་གཉིས་རིང་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་
འཐུས་མི་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༡༥	 དང་མཇལ་
འཕད་ཞུས་འདགུ	 	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་གི་
སྔ་ད་ོཚོགས་ཆུང་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་རོ་སི་ལེ་ཊི་ནནེ་ Ros-

Lehtinen (R-FL) མཆོག་དང་།		སྐ་ུཞབས་
ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་   Jim McGovern (D-

MA) མཆོག	 	 ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོ Ted Yoho (R-

FL) མཆོག			ཊེཌ་ཌུཆ་  Ted Duetsch (D-

FL)  མཆོག	སྐ་ུཞབས་སི་ཊེབ་ཅ་བྷཊོ་ Steve 

Chabot (R-OH) མཆོག		སྐ་ུཞབས་བ་ྷརཌ་
ཤར་མན་ Brad Sherman (D-CA) བཅས་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་འདགུ			།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དག་ེརྒན་དང་ཚོང་པའ་ིའག་ོཁདི་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཁ་ལེ་
ཧརོ་ནི་ཡའི་ནའེུ་ཕརོ་ཊི་བྷ་ེཆི་(Newport 

Beach,) ཨ་ན་ཧམེ་སི་ཊི་སླབོ་གྲྭར་	 (Ana-

heim city school) ཆིབས་བསུྒར་བསྐངས་
ས་ེདགེ་རྒན་དང་ཚོང་པའི་འགོ་ཁིད་ཁག་
ཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཐགོ་
མར་ཨ་ན་ཧམེ་གངོ་ཁྱེར་སིྤ་ཁྱབ་པ་ཊོམ་
ཐའ་ེཊ་ (Tom Tait ) དང་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་
དང་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་ཐགོ་གངོ་སྡའེི་
སིྤ་ཁྱབ་པ་མཆོག་གིས་གངོ་ཁྱརེ་ནང་གི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་
བླ་ོཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཆེད་ལས་འཆར་སྤལེ་
བཞིན་པ་རྣམས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ལ་ྷསནྙ་

སྒནོ་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ནས་ཚོགས་ཁང་ད་ུདནོ་གཉརེ་
བ་རྣམས་ལ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	

ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐོར་གཏོང་
རུྒྱའི་ལས་ལ་བརྩོན་བཞིན་པའི་འབལེ་ཡོད་
དགེ་རྒན་སོགས་དང་མཇལ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་
བུང་བར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	

འག་ོབ་མི་སྡའེི་སིྤ་ཚོགས་འད་ིབད་ེཞིང་སིྐད་
པ་ཞིག་སུྐྲན་ཐབས་བ་རུྒྱ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་
མའ་ིཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན།		དསུ་

རབས་འདིའིི་དསུ་ཚོད་མང་ཆེ་བ་ད་ལ་ྟཡོང་
རུྒྱ་ལགྷ་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་གལ་ཏ་ེང་ཚོས་
ཆོད་སེམས་བརན་པའོི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ནས་
ལས་ཀ་འག་ོཞིག་བཙུགས་པ་ཡིན་ན།	 དསུ་

རབས་འདིའི་མཇུག་ཙམ་ལ་ཏན་ཏན་བད་ེ
སིྐད་དང་ཞི་བད་ེལྡན་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་
སུྐྲན་ཐུབ་ངསེ་ཡིན་པ་ངསོ་ཀིས་ཡིད་ཆེས་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 སིྤར་སག་དང་གངླ་ཆེན་
གིས་མི་ཞིག་བསད་པ་རེད་ཟརེ་དསུ་ཧང་
སང་སང་བས་པ་མ་གཏགོས་མིས་མི་བསད་
འདགུ་ཟརེ་སྐབས་སིྤར་སངས་ཡིན་པ་ཙམ་
ལས་ད་ེཙམ་ཧང་སང་སང་བེད་ཀི་མེད།	
མི་ཚེ་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ནི་མི་ཚང་མར་ཐབོ་
ཐང་ཡོད།	 བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
ནས་བིས་པ་མང་པ་ོཞིག་བཀསེ་སྐམོ་གིས་
མནར་ནས་འཆི་བཞིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཤོད་
སབྐས་ང་ཚོས་ཚོར་བ་གང་ཡང་མེད་པ་ལ་ྟབུ་
སྡདོ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 མི་ད་ེདག་ཀང་ང་ཚོ་
དང་མཚུངས་པར་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་སབས་ཁོང་ཚོའི་བད་ེསིྐད་ཀི་

དནོ་ད་ུལས་ཀ་བ་རུྒྱ་ང་ཚོར་འགན་ཡོད།	
སིྤར་འཚེ་བ་ནི་ཡུན་རིང་ནས་མིའི་ལོ་རུྒྱས་
ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ིཚེ་དའེ་ི
དསུ་འཚེ་བའི་ནསུ་པ་དའེང་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་
ཁརོ་ཡུག་ནང་ཙམ་མ་གཏགོས་ད་ེཙམ་ཁྱབ་
ཆེ་བ་གང་ཡང་མེད།	 	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་རྡལུ་
ཕན་མཚོན་ཆའི་དསུ་སབྐས་ཡིན་སབས་འག་ོ
བ་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་རྩ་མེད་ད་ུའག་ོ
རུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད།	 	 འཚེ་བའ་ིལས་རྣམས་
གཙོ་བ་ོཞ་ེསངྡ་ལས་བུང་།	 རང་རུྒྱད་ཞ་ེ
སངྡ་དག་པསོ་བརླམ་སབྐས་ལེགས་ཉསེ་རྣམ་
འབདེ་ཀི་བླ་ོགསོ་མི་གསལ་བར་གུར་ནས་
བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་ཐབས་བལ།	 དརེ་བརནེ་
ཡུལ་བཟང་ངན་ལ་དཔྱད་པ་བ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་
ད་ེམེད་པ་ཆགས་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
བཀའ་སྩལ།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིགལ་ཆེའ་ིམི་ས་
ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅། །དཔལ ་ ལྡན ་ བ ོད ་ མི ་ མང ་ སིྤ ་
འ ཐུས ་ ཚོགས ་ག ཙོ ་མཁན ་པོ ་ བ སོ ད ་
ནམས ་བསན ་ འཕེལ ་མ ཆོག ་ དང ་ སིྤ ་
འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་རྣམ་གཉིས་ནས་
ཟབ་སྦོང་གི་ལས་ཞོར་དུ་ས་གནས་འགོ་
འ ཛིན ་བསན ་འ ཛིན ་ ཚེ ་དཔག ་ལགས་
དང་ལྷན་དུ་རུམ་བཏེག་དགོན་པ་དང་།	
མཆོད་བརནེ་དགནོ་པ།	 གུ་ར་ུསྐ་ུའབུམ་
དགནོ་པ།	 སེ་ར་བསེ་འག་ོཕན་གླངི་དགནོ་
པ་བཅས་ལ་གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་གནང་

ཡོད།	 ད་ེབཞིན་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ི
འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
འབས་ལྗངོས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་འཛིན་སྐངོ་འགན་
འཛིན་དབང་མོ་མཆོག	 མངའ་སྡའེ་ིས་དང་
ཁལ།	 གདོ་ཆག་ཉནེ་སུྲང་གི་དུང་ཆེ་ཚེ་
རྒྱལ་བཀ་ཤིས་མཆོག་བཅས་ནས་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
རྒྱ་རིགས་ཐར་རྣམ་གཉསི་ལ་ས་ེལེན་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	 དའེ་ིསབྐས་

ཁོང་རྣམས་ནས་སྒང་ཏགོ་ས་གནས་གང་
སར་གནས་པའི་བདོ་མིའི་འཚོ་བ་བད་ེསྡུག་
ལ་ཐུགས་སང་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད་བཅས་
གསུངས་གནང་འདགུ		ཕི་ཟླ་	༦	པའ་ིཚེས་	
༢༤	 ཉནི་ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབལེ་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་
སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེརསེ་དགནོ་བང་དགནོ་པ་དང་།	
ག་ོམོ་བཀའ་བརུྒྱད་དགནོ་པ།	ངརོ་དགནོ་པ་

རྒྱལ་སིྤའ་ིམསོ་རས་ལང་ཤོར་ཉནི་མོར་རྒྱང་རུྒྱག་འགན་བསྡརུ་
སོགས་བརུྒྱད་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༢༦	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་གཙོས་རྡ་ས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཀུན་
ཕན་ཚོགས་པ་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་
རྒྱལ་སིྤའི་མསོ་རས་ལང་ཤོར་ཉནི་མོ་
དང་བསནུ་རྡ་སངེ་དང་རྡ་ཤོད།	 སུ་
ཇ།	གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིྱམ།	ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་།	ཅནོ་ཏཱ་ར་བདོ་
ཁིྱམ་དང་སྃ་བྷ་ོཌ་སོགས་རྡ་སའི་ཉ་ེ
འཁསི་སུ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་
ཙམ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ཁུལ་གི་མི་
མང་ཁག་གཅིག་བཅས་རྡ་ས་མེ་གྷན་
གཙུག་ལག་ཁང་གསུམ་མད་ོནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་ཕ་ོས་གྷན་ཇི་བརུྒྱད་བདོ་
ཁིྱམ་ལག་ཤེས་བཟ་ོགྲྭ་ནས་ཚུར་མེ་
གྷན་གསུམ་མད་ོབརུྒྱད་གཙུག་ལག་
ཁང་བར་རྒྱང་རུྒྱག་འགན་བསྡུར་ཞིག་
ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་
ས་ྔད་ོཚོུད་	 ༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག་གིས་དབུས།	 རྡ་ས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་དང་།	
ཀུན་ཕན་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་སིྤ་འཐུས་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།	 འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ།	 རྒྱང་རུྒྱགས་པ།	 མི་
མང ་ བཅས ་འདུ ་ འ ཛོམས ་
ཀིས་ཐོག་མར་འཕོད་བསནེ་
བཀའ་བླནོ ་ ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག ་མཆོག ་ གིས ་གཞི ་རྩའི ་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་འདི་བཙན་
བལོ་བའི་གནས་བབ་ཀི་ཐགོ་ནས་སིྤ་ཚོགས་
གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ནའང་།	
སིྤ ་ ཚོ ག ས ་ ཀི ་ མི ་ འ བོར ་ ད ང ་ མོ ས ་
ར ས ་ ལ ང ་ ཤོ ར ་ དུ ་ སོ ང ་ བ འི ་ ག ང ས ་
ཀ ་གཉིས ་བརྒྱ ་ཆ ་ལ ་ཕབ ་ནས ་བལྟས ་
ན ་ སེ མ ས ་ འ ཚ བ ་ སྐེ ་ ག ཞི ་ ད ང ་ །	
ད་ོསང་བེད་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་རིམ་པས་
གནད་དནོ་དའེི་ཐོག་ཐུགས་འགན་བཞེས་
པའི་ཐགོ་ནས་ད་བར་འབད་བརྩནོ་རབ་དང་
རིམ་པ་བས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ད་ལའྟང་འབད་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་ལི་ཐུ་ཝི་ན་ིཡའ་ི Lithuania གངོ་
ཁྱརེ་ཝིལ་ན་ིཡས་ Vilnius ཞསེ་པའ་ིནང་
བདོ་ཀི་ཐང་ Tibet Square ཞསེ་པའ་ིམིང་

བང་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་དབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད།	 སིྤར་ལོ་བདནུ་གངོ་བང་ཡུ་རོབ་དང་
བྷལ་ཊིག་ས་གནས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཐུབ་བསན་བསམ་གུབ་ལགས་ཀི་སྐབས་
ཐང་དརེ་བདོ་ཀི་ཐང་ཞེས་མིང་བཏགས་
ཡོད་ཀང་ད་བར་གཞུང་འབལེ་དབུ་འབདེ་
གནང་མེད།	 ད་ེཡང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་པའི་དབུ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཝཡེ་
ཊིས་ཝི་དྷུ ་ན་ས་ Vytis Vidunas ལགས་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་པ་སྐུ་
ཞབས་ར་མི་གི་ཇས་ Ramigijus ལགས་
ཀིས་གཞུང་འབལེ་ཐོག་མིང་བང་དབུ་
འབདེ་གནང་འདགུ	 མིང་བང་དབུ་འབདེ་

ཀི ་མཛད་སྒ ་ོད ེར་ལི ་ཐུ ་ཝི ་ནི ་ཡའི ་ཡུལ་
གི་ Lithuania གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཨན་ད་ིཡས་ན་ཝི་ཀ་ས་ Andrius 

Navickas ལགས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་རྣམས་ནས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
གོང་སྡའེི ་ སིྤ ་ཁྱབ་པས་གསུང་
དནོ།	 ད་ེརིང་ཐང་འདརི་བདོ་
ཀི་ཐང་ཞེས་མིང་བང་ཐོབ་པ་
འདི་དང་གཞན་ཡང་མིང་བང་

ཁག་གཅིག་བཅས་ཀིས་གང་ཞིག་མཚོན་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་བརདོ་ན།	 གངོ་ཁྱརེ་འད་ིན་ི
མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་།	 ཆོས་ལུགས།	
སྐད་ཡིག་སོགས་འད་མིན་འཆམ་མཐུན་
ངང་མཉམ་གནས་བེད་སའི་ས་ཁུལ་ཞིག་
ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ་པ་དང་།	 སིྤར་ས་ཁུལ་
འདིར་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་མེད་ཀང་།	
ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ད་ེརིང་
བདོ་ཀི་ཐང་ཞེས་པའི་མིང་བང་དབུ་འབདེ་
ཀི་མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

བདོ་ཀི་ཐང་ཞསེ་པའ་ིམིང་བང་དབུ་འབདེ་
གནང་བ།

བརྩནོ་བདེ་གཞིའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 མསོ་རས་ལང་ཤོར་གི་དཀའ་
ངལ་ད་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་གཅིག་པུས་
སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་སབས།	 ཕགོས་བཞི་
མཚམས་བརྒྱད་ནས་ད་ོསང་དང་།	 ག་ོ

རགོས་སྤལེ་རུྒྱ།	 སྔནོ་འགགོ་གི་ཆེད་ད་ུ
གཞན་ལ་མསོ་རས་ལོངས་སུ་མི་སྤདོ་པའི་
བསྐལུ་མ་དང་།	 ལམ་སནོ་བདེ་དགསོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ནད་རིགས་སིྤ་
མཚུངས་བཞིན་མོས་རས་ལང་ཤོར་སྔནོ་
འགོག་གི་ལམ་ནས་ཉུང་འཕི་བདེ་རུྒྱ་ལས་
ས་ླསབས།	 སླབོ་གསོ་དང་ལམ་སནོ་སོགས་
ཀི་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས།	
ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་འགན་བསྡུར་
དབུ་འཛུགས་གནང་འདགུ	།

བཅས་སུ་གནས་མཇལ་ཕབེས་ཡོད།	དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མ ཆོག ་ ཕི ་ ཚེས ་	
༢༦	 ཉནི་དང་།	
སིྤ་འཐུས་ཀླུ ་ཚང་
རྒྱ ་ རིགས ་ཐར ་
ལགས ་ ཕི ་ ཚེས ་	
༢༧	 ཉནི་རྡ་སར་
འ བོར ་ ཡོ ད ་ པ ་
བཅས།།
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

སརྦ་སེལ་དང་ཨ་རི་ནང་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ས་ྔསརུ་ཐགོ་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

བྷལེ་ཇམ་ནང་ཤེས་རབ་སང་འབདེ་ཀི་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་བཞི་འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༢	

བཞསེ་རུྒྱ་ཡིན་སབས།	 ཡུ་རོབ་སརྦ་སེལ་
སྐུ ་ཚབ་ད ོན་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འོག་༸སྐུའི ་
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སྔ་སུར་ཐོག་སུྲང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཉ་ེའགམ་ད་ུ
ཀནོ་སཌ་ན་ོབལེ་ Concert Noble ཞསེ་
པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུམཛད་སྒ་ོསུྲང་བརིྩ་
ཞུ་སྐབས་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
བཅུ་ལགྷ་དངསོ་སུ་བཅར་བ་མ་ཟད།	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་	 ༡༥	 སྐ་ུཚབ་
འཐུས་མི་བཏང་ནས་མཛད་སྒརོ་བཅར་

འདགུ	 	 གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་གཞུང་
ཚབ་ཁག་གི་ལས་བདེ་མི་ས་དང་བདོ་རིགས་
དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་

གངས་	 ༦༠	 བརྒལ་བ་ཚང་འཛོམས་བུང་
འདགུ	 ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་མེ་
ཏགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་བླ་མ་བཟདོ་པ་
བཅས་ཀིས་དབུ་ཁིད་ནས་དཀར་ཕོགས་
སྐོང་བའི ་ལྷ ་ སུྲང་རྣམས་ལ་འཕིན་སྐུལ ་
གསོལ་འདབེས་སོགས་གསུང་བསནུ།	 སྐ་ུ
ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་བཀ་ཤིས་ ཕུན ་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་དསུ་ཆེན་ངོ་སྤོད་སྙིང་བསྡུས་
ཤིག་གནང་ས་ེ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་
བཞིན་པའི་༸སྐུའི ་ རླབས་ཆེན་གི་མཛད་

ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་དང་།	 	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཆར་སང་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་
མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	 	 ང་ཚོས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་འཆམ་མཐུན་དང་ཞི་བད་ེབག་
ཕབེས་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་
སུྐྲན་རུྒྱར་ཐུགས་བརྩནོ་མཛད་བཞིན་པ་དརེ་
དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཞུ་དགོས་པ་དང་།	
དངེ་སྐབས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་གནས་
སངས་བརན་པ་ོམེད་པ་དང་།	 	 དསུ་ནས་
དསུ་སུ་ཆབ་སྲིད་ཀི་རྣམ་འགུར་དང་ལངས་
ཕགོས་བར་ེབཞིན་པའི་གནས་སངས་འད་ིན་ི
ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་བདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་
སངས་གཙོ་བ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 ཕགོས་
མཚུངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོ
མ་སི་མན་ Thomas Mann མཆོག་གིས་
བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་གི ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་
ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་ལས་བསྡམོས་སྙངི་
བསྡསུ་བཅས་ཞུས།
	 ཕོགས་མཚུངས་ཨ་རིའི་གོས་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་༸སྐུའི་འཁུངས་
སྐར་སྔ་སརུ་ཐོག་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིམང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེ
ལོ་སི་ Nancy Pelosi མཆོག་དང་།			གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཇིམ་སེན་སེན་བྷ་ེནར་      Jim 

Sensenbrenner    མཆོག				གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་Jim  McGovern  

མཆོག	 	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རོ་སི་ལེ་ཊི་
ནནེ་ Ros Lehtinen མཆོག་བཅས་དང་།	
གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་
གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་རི་ཆ་ཌི་སྒརེ་Richard

 Gere མཆོག	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་

དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག	 རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་མེཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་ Matteo 

Mecacci ལགས།	 	 གསོ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་
དམངས་དང་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་བཅས་
ཆབ་སྲིད ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀའི ་གོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་བཅུ་གཉིས་ཙམ་དང་
སྐ་ུམགནོ་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༣༠༠	
བརྒལ་བས་མཛད་སྒ་ོསུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ	 	 མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་
ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གཉསི་ཡིན་འདགུ	།

༄༅།	།བྷལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་ཤེས་
རབ་སང་འབདེ།	 	 ཅསེ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་
ཐགོ་མར་བཙུགས་ནས་ལོ་བཞི་ཧལི་པ་ོའཁོར་

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིདག་ེལས་སླབོ་ཕུག་
ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོ

བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་
ཚོགས་པའི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་ད་ེཉདི་ཇི་ཙམ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་བླང་དརོ་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཙམ་ལ་སྐ་ུ

མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་དང་།	 བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་

འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་དགེ་
རྒན་དང་ལས་བདེ།	 སླབོ་ཕུག་བཅས་ཁྱནོ་
མི་གངས་	 ༦༠	 ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་

ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་སིྤ་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས།	 	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 སིྤར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞིང་།	
བོད ་ ཀིས ་ཟློས ་གར ་ ཚོགས ་པ ་ད ེ་ སྔ ོན ་
སྲལོ་རུྒྱན་གི་གཞས་ས་འཁབ་སནོ་སོགས་
འགམེས་སྤལེ་གནང་ས།ེ	 བདོ་ཀི་རིག་
གནས་ད་ེདག་སུྲང་སྐོབ་བེད་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་ཚོས་གཞས་ས་འཁབ་

སནོ་གནང་བ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ནས་ད་ོ
དབིངས་ཡོད་པའི་ཐོག་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ནས་གཞས་ས་སྦང་གནང་བ་ད་ེདག་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 གང་ལ་ཞ་ེན།	 ད་ལ་ྟགངོ་
ད་ུའགན་འཛིན་གིས་གསུངས་པ་ལརྟ།	 རྙངི་
པ་ཁ་ཤས་ཟླསོ་གར་བཞག་ནས་དགོས་པ་རུྒྱ་
མཚན་ཞིག་ལ་བརནེ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་།	
གསར་པ་ཕབེས་མཁན་ཚོར་རྒན་པ་ཚོས་ཡག་
པ་ོབསླབ་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་སྤུས་ཚད་ཡག་པ་ོ
འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཚང་མར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྤུས་ཚད་ཡག་པ་ོ

ཡོད་པ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ན་ིརྒྱལ་
སིྤའི་སངེ་ལ་ངམོས་སུ་ཆོག་པའི་སྤུས་ཚད་
བཟ་ོརུྒྱར་གང་འད་བདེ་དགོས་སྐརོ་དང་།	
ངའི་འགན་གཙོ་བ་ོན་ིམཐུན་རྐནེ་སྦར་རུྒྱ་
ད་ེརེད།	 གཙོ་བ་ོད་ེརྣམ་པ་ཚོའ་ིཕག་ལ་
ཡོད་སབས་གཞས་ས་འཁབ་སནོ་ད་ེརྣམ་པ་
ཚོས་གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད།	ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་
པ་ོགནས་ཐུབ་རུྒྱར་གང་བདེ་དགོས་སྐརོ་
ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

བའི་དསུ་ཆེན་སུྲང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་བརྷ་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཕབེས་པ་མ་ཟད།	 	 དནོ་

ཁང་གི་དུང་ཆེ་མཐུ་སབོས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ལནྷ་
བཅར་ཞུས་འདགུ	 དེ་ཡང ་མཛད་སྒ ོའི ་
ཐགོ་མར་༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་རིན་
པ་ོཆེ་དངུ་རྒྱ་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་རེས་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ ་དབངས་སུ་གེར།		
མཚམས་དརེ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་བདོ་
བསན་སྲིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སྲགོ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་སླད་མ་ངན་ངག་
བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས་བསནུ།	 	 སླབོ་
གྲྭའི ་རིྩས་ཁ་དང་འབལེ་ལས་བསྡམོས་ཁག་

སྒགོས་སྦང་གནང་།	 ད་ེནས་སླབོ་གྲྭའ་ིདབུ་འཛིན་
སྐུ་ཞབས་བམས་པ་ལགས་ནས་སླབོ་གྲྭའི་ང་ོསྤདོ་
སྙངི་བསྡསུ་གནང་དནོ།	 ད་ེས་ྔདཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞིག་ལ་གདངོ་ལེན་བས་ཏ་ེསླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་སླབོ་གྲྭ་འདའི་ིཡན་
ལག་གཅིག་མི་ཆི་ལེན་ Michilen གངོ་སྡའེ་ིནང་
གསར་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ད་ེས་ྔསླབོ་
ཕུག་གངས་	 ༧༠	 ཡོད་པ་ནས་ད་ལའྟ་ིཆར་སླབོ་
མ་གངས་	༡༣༠	ཡོད་སབས་སླབོ་མའ་ིགངས་ལབྡ་
གཉསི་ཀིས་མང་བ་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་སླབོ་
གྲྭ་འདའི་ིགནས་སངས་ལ་མཚོན་ན་ཕགོས་གང་ས་
ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་

པ་ོརེད།	 ཅསེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས་རུྒྱན་ལནྡ་
བདེ་སྒ་ོཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེནས་བརྷ་
སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 ད་ེརིང་གི་མཛད་
སྒ་ོདང་བསནུ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཤེས་རབ་སང་འབདེ།	 ཅསེ་
སླབོ ་གྲྭའི ་མཚན་བང་གསོལ་སྩལ་མཛད་
པ་འདིའི་གོ་དནོ་ཇི་ཡིན་ལེགས་པར་རགོས་
དགསོ།	 	 	 ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པསོ་
སླབོ་གྲྭ་འདའི་ིགལ་གནད་ཐགོ་དགངོས་བཞསེ་
གནང་དགསོ་ཞསེ་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས།།
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དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་	༣༤	པའ་ིམཐའ་བསྡམོས་རིྩས་ཁ་སོགས་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༨	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཐགོ་
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཐེངས་	
༣༤	 ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་དང་།	ཚོགས་གཞནོ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག	 ཚོགས་དུང་
ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ལུང་རགོས་ལགས།	 ཚོགས་
མི་དཔལ་འབོར་དུང་ཆེ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 ལས་རིམ་གི་
ཐགོ་མར་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླངི་བསན་
འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གནང་བསནུ།		
དསུ་དབང་ཐངེས་	 ༣༤	 ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དསུ་འཁོར་དབང་
ཆེན་ཐངེས་	 ༣༤	 པའ་ིམཐའ་བསྡམོས་རིྩས་
ཁ་སོགས་དང་འབལེ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་དནོ།
	 དུས ་འཁོར ་དབང་ཆེན ་ཐེངས་	
༣༤	པའ་ིམཐའ་བསྡམོས་རིྩས་ཁ་དང་།	གསལ་
བཤད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་
ལོའ་ིདབང་ཆེན་སྩལ་ཐངེས་	 ༣༤	 པ་ད་ེབཞིན་
འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་དུ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢	 ནས་	 ༡༤	
བར་བཀའ་དནི་ཆེ་སྨནི་བུང་ཞིང་།	 ཐངེས་དའེ་ི
དབང་ཆེན་གི་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་དང་གང་
ས་ཅི་ཐད་ནས་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་དང་
ཚང་མ་དགའ་སྤབོས་གནང་འསོ་ལེགས་འགིག་
བུང་ཡོད་པ་ན།ི	 གཙོ་བ་ོསླབོ་དཔནོ་རྡ་ོར་ེའཆང་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོཉདི་ཀི་ཐུགས་
རའེ་ིབིན་མཐུ་དང་།	 གཞུང་བསནེ་ཆོས་སུྲང་
གི་གདངོ་གགོས།	 ག་ོསིྒག་འགན་འཁུར་བ་འག་ོ
ལས་ཡོངས་ཀི་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་
བཅས་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་དབང་ཆེན་
ལེགས་གུབ་ཀི་མཐའ་བསྡམོས་མཛད་སྒ་ོགནང་
བའི་ཐགོ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་དནོ་
བཞིན་ཐངེས་དའེི་དབང་ཆེན་དང་འབལེ་བའི་
བུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གི་རིྩས་ཁའི་མཐའ་
བསྡམོས་གནས་སངས་རསེ་སུ་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཞུས་པ།	 	 ད་ལམ་གསར་འགདོ་ལནྷ་
ཚོགས་འདི་བརུྒྱད་ནས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱ་
གཤམ་གསལ།
༡༽	 གསལ་བསྒགས་འད་ིསྤལེ་རུྒྱར་ད་བར་
འགརོ་གཞི་བུང་རྐནེ་ན།ི	 དངུལ་ཁང་བརུྒྱད་
ཞལ་འདབེས་བུང་ཁག་ཅིག་གི་ཞིབ་གནས་
རྩད་གཅདོ་བ་རུྒྱ་དང་།	 ད་སྔནོ་སོང་འཆར་གི་
ངོ་བརོ་ཡོད་པའི་འག་ོགནོ་ཁག་ཅིག་གི་སོང་
ཁ་ང་ོམ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གི་ས་གནས་སོ་
སོ་ནས་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་འབུལ་
འབོར་དགོས་པ་དངོས་འབལེ་རུྒྱ་མཚན་ཅི་
རིགས་ལ་བརནེ་ནས་ཕན་བུ་འབུལ་འགངས་
བུང་བ།	 བུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཀི་དངུལ་ལགྷ་ཇི་
ཐནོ་ངསེ་མཚམས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་
ནས་སྔནོ་བསྩལ་རྩ་འཛིན་ལམ་སནོ་གི་འབུ་དནོ་
ལྟར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་བད་ེརྩ་ཁོ་
ནར་སྨནི་གཏངོ་གནང་ཕགོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་༸སནྙ་གསེང་
དང་འབལེ་ཐག་གཅོད་གཏན་འབབེས་གནང་
དགོས་པའི་བརུྒྱད་རིམ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་
བུང་སོང་།

༢༽	 གངོ་གསལ་ཐངེས་	 ༣༤	 པའ་ིདསུ་
འཁོར་དབང་ཆེན་གི ་ཆེད་མཐའ་བསྡམོས་
ཡོང་འབབ་དངུལ་འབོར་དངོས་སུ ་བུང་བ་
ཧནི་སྒརོ་	 ༣༠༣,༦༤༡,༠༣༤	 (ས་ཡ་སུམ་
བརྒྱ་གསུམ་དང་དུག་འབུམ་བཞི་ཁི་ཆིག་སངོ་
བརྒྱ་མེད་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་)	 དང་།	 མཐའ་
བསྡམོས་འགོ་གོན ་དངུལ་འབོར་དངོས་སུ ་
སོང་བ་ཧནི་སྒརོ་	 ༢༧༢,༦༩༢,༥༩༩	 (ས་
ཡ་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ད ོན་གཉིས་དང་དུག་
འབུམ་དགུ་ཁི་ཉིས་སངོ་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་
དགུ་)	 བས་འདགུ་པ་དང་།	 མཐའ་བསྡམོས་
བུང་སོང་ཁ་འཐབ་རེས་ལྷག་བསྡད་ཧིན་སྒརོ་	
༣༠,༩༤༨,༤༣༥	 (ས་ཡ་སུམ་ཅུ་དང་དགུ་འབུམ་
བཞི་ཁི་བརྒྱད་སངོ་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ ་ལྔ་ )	
བས་འདགུ	 གངོ་གསལ་མཐའ་བསྡམོས་བུང་
སོང་དངུལ་འབརོ་དང་གསལ་བསྒགས་ས་ྔམའི་
ཚོད་རིྩས་བུང་སོང་དངུལ་འབརོ་དབར་བར་
ཁྱད་ཕན་བུ་ཕིན་ཡོད་པ་ན།ི	 གསལ་བསྒགས་
ས་ྔམའི་ནང་གསེས་དངུལ་འབརོ་ཁག་ཅིག་ཡོང་
བསྡད་དང་སོང་འཆར་གི་ང་ོབརོ་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་དངུལ་གི་ཛ་ཐང་ཐགོ་མའི་ཚོད་རིྩས་ལརྟ་མ་
གནས་པ་བཅས་ཀི་དབང་གིས་བུང་འདགུ།
༣༽	 གངོ་གསལ་དངུལ་ལགྷ་དཔལ་ལནྡ་དགའ་
ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ནས་སྔནོ་བསྩལ་རྩ་འཛིན་
ལམ་སནོ་ཇི་བཞིན་དཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པརོ་
༸སྙན་གསེང་དང་འབལེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་བད་ེརྩར་གཤམ་གསལ་ལྟར་སྨནི་
གཏངོ་བག་ོའགམེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	
༣་༡					བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་རནེ་གཞི་
བསེ་ཁདོ་རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་དཔ་ེའཁིད་
དགེ་རྒན་དང་སླབོ་གཉརེ་བ་མང་པ་ོམཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་ལ་བརནེ་ནས་དསུ་མིན་རྐེན་འདས་
ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་
པ་སོགས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་སྔནོ་འགོག་དང་སྨན་
བཅོས་ཚད་ལྡན་ཐུབ་སླད་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཛ་དག་ལས་གཞི་སྤལེ ་རུྒྱའི ་མ་
དངུལ་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༠,༠༠༠,༠༠༠	 (ས་ཡ་
བཅུ་ཐམ་པ་)	 གནང་རུྒྱ།	 ༣་༢	 ནང་སྲདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་གཟིགས་སྐོང་འོག་ཡོད་པའི་རྒས་
གསོ་ཁང་རྣམས་ཀི་ནང་ཆས་གསར་བཟའོི་འག་ོ
སོང་ཆེད་འཆར་རིྩས་ཟུར་འབརོ་ལརྟ།	 ཧནི་
སྒརོ་	༤,༩༨༠,༡༥༠	(ས་ཡ་བཞི་དང་དགུ་འབུམ་

བརྒྱད་ཁི་སངོ་མེད་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ)	
གནང་རུྒྱ།	 ༣་༣	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ི
རོགས་ཚོགས་གཙོ་བ་ོ	 sos	 ནས་གླ་ོབུར་སླབོ་
ཡོན་རོགས་དངུལ་གནང་མཚམས་བཞག་པ་ལ་

བརནེ་ནས་གཞི་རིམ་སླབོ་ཐནོ་པ་མང་པརོ་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་ཡོན་སྤོད་དམིགས་མེད་པའི་ཛ་དག་
དཀའ་ངལ་སེལ་སདླ།	 ཧནི་སྒརོ་	 ༤,༠༠༠,༠༠༠	
(ས་ཡ་བཞི་)	གནང་རུྒྱ།	༣་༤					བཞུགས་
སརྒ་ད་ུལོ་ལརྟ་ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་ཚོགས་
སོགས་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ཅིག་
ནས་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སནོ་ (Himalayan 

Festival) ཞསེ་པ་ག་ོསིྒག་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཡུལ་མིར་
མཐུན་འབལེ་དང་རིག་གཞུང་མཉམ་འབལེ་ལ་
དམིགས་ཏ་ེདསུ་སནོ་དའེི་འག་ོགནོ་ཐགོ་རོགས་
སྐོར་གང་འཚམས་རེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་གནང་མུས་ཡིན་པ་དའེི་མ་དངུལ་ཆེད།				
ཧནི་སྒརོ་	 ༢,༠༠༠,༠༠༠	 (ས་ཡ་གཉསི་)	 ནང་
སྲདི་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་རུྒྱ།	
༣་༥	 	 	 ལྡ་ེར་ལྡནུ་ཁྱབ་ཁངོས་རཱཇ་པུར་ལ་
རནེ་གཞི་བདེ་པའི་མསོ་རས་ངན་གོམས་བཅསོ་
ཐབས་ཁང་ཞི་བད་ེཁང་གསར་ཞེས་པ་དརེ་བདོ་
རིགས་ན་གཞནོ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་ཁངོ་ཚོའི་འཚོ་
གོས་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཡོད་གནས་
དངསོ་སུ་ར་འཕདོ་བུང་འདགུ་པས།	 ཁངོ་
ཚོར་གོན་ཆས་གསར་ཉ་ོསོགས་གཟིགས་རགོ་
ཇི་དགོས་ཆེད་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་
རོགས་སྐརོ་ཧནི་སྒརོ་	༣༥༠,༠༠༠	(སུམ་འབུམ་
ལ་ྔཁ་ིཐམ་པ་)	 ཞི་བད་ེཁང་གསར་ལ་གནང་རུྒྱ།	
༣་༦	 	 	 	 	 རྒྱ་གར་བང་རུྒྱད་གཞིས་ཆགས་
ཆུང་ཁག་ཅིག་ཏུ་མང་ཚོགས་ནས་བསན་སྲིད་
སིྤ་རིམ་ཆེད་ལོ་ལྟར་ཆག་མེད་མ་ཎི་དངུ་སུྒབ་
གསོག་སུྒབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་རངུ་།	 ད་ེལརྟ་བ་
རུྒྱར་མཐུན་རྐེན་དང་འག་ོགནོ་གི་དཀའ་ངལ་
ཅི་ཆེ་ཡོད་གནས་དངསོ་སུ་ར་འཕདོ་བུང་འདགུ་
པས།	 མང་ཚོགས་ཁདོ་ནས་གལ་ཆེའ་ིསིྤ་རིམ་
ད་ེདག་མུ་མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་ཐུབ་སདླ།	 ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ཚོགས་སྡ་ེད་ེདག་ལ་རོགས་
དངུལ་ཧནི་སྒརོ་	 ༥༩༣,༨༤༠	 (ལ་ྔའབུམ་དགུ་
ཁི ་ སུམ་སངོ་བརྒྱད་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་)	
བགོ་འགམེས་གནང་རུྒྱ་བཅས་སུ་ཐག་གཅོད་
གནང་འདགུ།
༤༽	 གངོ་གསལ་བུང་སོང་བསདྡ་གསུམ་གི་
མཐའ་བསྡམོས་རིྩས་ཁར་རིང་མིན་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁང་
ནས་རིྩས་ཞིབ་ཡོང་རུྒྱའང་།	 རང་རིགས་མང་
ཁདོ་ནས་གངོ་གསལ་རིྩས་ཁ་དང་ད་ེའབལེ་དན་
རགས་ཡིག་ཆ་སོགས་ལ་ཞིབ་གཟིགས་གནང་

འདདོ་ཡོད་མཁན་ཡོད་ཚེ།	 དབང་ཆེན་ལེགས་
གུབ་ཀི་མཛད་སྒའོི་ཐོག་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
དནོ་བཞིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༤	
གངོ་ཚུད་འད་ིགར་འབལེ་སྐངོ་ཆོག་རུྒྱ།
༥༽	 ཐངེས་	 ༣༤	 པའ་ིདསུ་འཁརོ་དབང་
ཆེན་གི་གོ་སིྒག་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་དནོ་
གནད་ཁག་ཅིག་ཐད་དགོས་པ་སྔནོ་བསུའི་ཚུལ་
དང་མང་ཚོགས་ཀི་མཁྱནེ་རགོས་སླད་གསལ་
བཤད་ཞུ་འསོ་མཐངོ་བ་གཤམ་གསལ།	 ༥་
༡	 ཐངེས་ས་ྔམའ་ིདསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་རྣམས་
དང་།	 ཐངེས་	 ༣༤	 པའ་ིདསུ་འཁརོ་དབང་
ཆེན་གི་ལས་དནོ་ག་སིྒག་འགན་འཁུར་གནང་
ཕོགས་ལ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་བུང་
ཡོད།	 ཐངེས་ས་ྔམ་རྣམས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགན་
དབང་ཆ་ཚང་ཐེངས་སོ་སོའི་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆུང་ངམ་སིྦན་བདག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོད་པ་དང་
།	ཐངེས་			༣༤	པའ་ིདསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
གི་སིྦན་བདག་གཙོ་བ་ོདང་ག་ོསིྒག་འགན་འཁུར་
ཡོངས་རོགས་བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ནས་
གཞུང་འབལེ་གིས་གནང་རུྒྱ་གནང་ཡོད་པར་
བརནེ།	 དའེ་ིག་ོསིྒག་འགན་དབང་ཆ་ཚང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་བཀའ་ཤག་
ཐགོ་བབས་པ་ལརྟ་ཕག་བསར་བུང་ཡོད།	 ༥་
༢		ཐངེས་	༣༤	པའ་ིདསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
གི་ལས་དནོ་ག་སིྒག་ཞུ་སྒ་ོམཐའ་དག་༸རྒྱལ་
བའི་བཞེད་དགོངས་བཞིན་ཡོང་ཐབས་དང་།	
ལགྷ་པར་ཆོས་ཞུ་བའི་མང་ཚོགས་ལ་གང་ས་ཅི་
ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་རིགས་མི་ཡོང་བའི་སླད་
ད་ུག་སིྒག་ལས་དནོ་གི་འག་ོསོང་འཆར་འགོད་
སྐབས་ཧ་ཅང་ཁོག་ཡངས་དཀལེ་ཆེ་གནང་ས།ེ	
འག་ོགནོ་འཆར་རིྩས་འདང་ངསེ་བཀའ་འཁལོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	མི་མང་སྡདོ་གུར་སོགས་
ཀི་རིན་བབས་ཐགོ་བརྒྱ་ཆ་	 ༢༥	 ནས་	 ༥༠	
བར་ཆག་ཡང་གནང་བ་དང་།	 བདོ་མི་རྒན་
རྒནོ་དང་ནད་གཅངོ་ཉམ་ཐག་རིགས་ཆིག་སངོ་
ལགྷ་ཙམ་ལ་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཞུ་རུྒྱའི་འག་ོ
གནོ་ནར་གཏངོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ལས་
དནོ་རྣམས་	 ཚགས་ཚུད་འཐུས་ཚང་ཡོང་སདླ།	
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དུང་ཆེ་དུང་འཕར་སོགས་ཀི་
འགོ་འདམོས་འགོ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་
མང་ཟུར་འཛུགས་དང་།	 ཚོགས་ཆུང་ད་ེདག་ཏུ་
ལས་བདེ་རྒན་གཞནོ་ག་ོའཕརེ་	༡༣༠	ལགྷ་གིས་
དསུ་ཡུན་ཉནི་གངས་	 ༢༠	 ནས་	 ༩༠	 བར་
རིང་ཉནི་མཚན་ལྟསོ་མེད་ཧུར་བརྩནོ་ཆེ་བསྐདེ་
ཞུས་ཡོད།	 ༥་༣	 འག་ོགནོ་ཐད་ཡོན་བདག་
ཟུར་ཡོད་ཁག་ནས་བསྡ་ུདངུལ་ཇི་བུང་ཐགོ་ཆོས་
ཞུ་བ་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདབེས་ཇི་བུང་
གིས་འདམུས་ན་རབ་དང་།	 ད་ེདག་གིས་མ་
འདམུས་ཚེ་འག་ོགནོ་འཕར་མ་ཇི་དགོས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་རང་ནས་བསུྒབ་རུྒྱའི་འགན་
ལེན་གཙང་མ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
དབང་ཆེན་གི་གོང་ཙམ་ད་ུབདོ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་
ཡོང་རུྒྱར་བཀག་སྡམོ་བུང་བ་དང་།	 གླ་ོབུར་
རྒྱ་གར་གི་ཆིག་སངོ་དང་ལྔ་བརྒྱའི་དངུལ་ལོར་
འག་ོརུྒྱགས་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་པ་ལ་བརནེ་ནས་
འག་ོགནོ་ཐགོ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་ངསེ་ལ་ྟ
བུའ་ིགནས་སངས་ལགྷས་ཡོད་ཀང་།	 འག་ོསོང་
གཏངོ་སྒ་ོསིྤ་དང་བ་ེབག་འདསུ་ཚོགས་སུ་བསྙནེ་

བཀུར་ཞུ་སྒ་ོསོགས་རུྒྱན་སྲལོ་ལྟར་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 འག་ོགནོ་ཡོངས་རགོས་འདམུས་
རསེ་དངུལ་ལགྷ་ཀང་གང་འཚམས་ཐནོ་ཡོད་པ་
ན།ི	 རནེ་འབལེ་བསླུ་མེད་དང་སླབོ་དཔནོ་རྡ་ོར་ེ
འཆང་གི་ཐུགས་ར་ེཁོ་ན་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་
ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོཞུ་བཞིན་ཡོད།	
མཐའ་བསྡམོས་འག་ོསོང་གི་བརྒྱ་ཆ་	 	 ༢༩	
ལགྷ་ཙམ་ཡོན་བདག་ཁག་གི་བསྡུ་འབབ་ཁངོས་
ནས་དང་།	 ད་ེའཕསོ་བརྒྱ་ཆ་	 ༧༠	 ལགྷ་ཙམ་
དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་མང་ཚོགས་ཀི་ཞལ་འདབེས་
ཁངོས་ནས་བུང་འདགུ	
༥་༤	 	 ཐངེས་	 ༣༤	 པའ་ིདསུ་འཁརོ་དབང་
ཆེན་གི་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	
ལོར་སབྐས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐ་ོ
འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་
ཆུང་དའེི་ཚོགས་མིར་བཀའ་བླནོ་གསུམ་དང་།	
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ་གཅིག	
རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པ།ོ	 རྡ་ོར་ེགདན་
མཆོད་རནེ་རིན་པ་ོཆེ་འཛིན་སྐོང་གི་འགན་
འཛིན་དུང་ཆེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དུང་
ཆེ་གསུམ་དང་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་གཅིག་བཅས་
ཡོད་ཅིང་།	 ད་ེདག་གི་ཁདོ་ནས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བང་ཡིག་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་པ་ོརྣམ་གཉསི་ནི་གཙོ་བ་ོཆོས་ཕགོས་
ཀི་བདེ་སྒའོ་ིཐགོ་སླབོ་སནོ་གནང་མཁན་ཡིན།
༥་༥	 	 	 	 	 	 ད་བར་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་འད་ུས་ྔཕི་བསྡམོས་ཐངེས་	 ༡༥	 ཚོགས་
ཡོད་ཅིང་།	ཚོགས་འདའུ་ིགསོ་གཞི་ཁག་ལ་གསོ་
བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་དང་འབལེ་སིྤ་མོས་སམ་མང་
མོས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བུང་ཡོད་པ་དང་།	
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་རིགས་
བཀའ་ཤག་ལ་གངོ་ཞུ་བས་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་
ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་ཁྱབ་ལམ་སནོ་ཇི་
ཕབེས་ལ་ཀ་ཀོར་མེད་པར་ལག་བསར་ཞུས་
ཡོད།	མདརོ་ན།	ཐངེས་	༣༤	པའ་ིདསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་གི་ལས་དནོ་ཞུ་སྒ་ོམཐའ་དག་ཁམིས་
སིྒག་འག་ོལུགས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་ཞིང་།	
བ་སྤུ་གནནོ་གི་ག་ོརིམ་དང་ལནྡ་པ།	 མང་
ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དནོ་རྣམས་ཀང་གནད་
ད་ུསྨནི་པ་བུང་ཡོད་ཅསེ་དགའ་སྤ་ོདང་སྤབོས་པ་
ཆེན་པསོ་ཞུ་འདདོ་བུང་།	 ད་ེདང་ཆབས་གཅིག་
ད་ལམ་ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ནས་ཐངེས་	 ༣༤	
པའི་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་གི་ག་སིྒག་འགན་
འཁུར་གནང་མཁན་དབུ་ལས་ཡོངས་དང་།	
ལྷག་པར་དངོས་སུ་ལས་དོན་འགན་འཁུར་
གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་ལས་བདེ་རྣམ་པ།	 དང་བངླས་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་གི་འགོ་ལས་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་མར་
ལེགས་སོའ་ིབསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བསྩལ་
བའི་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི ་དབང་ཆེན་
ཐངེས་	 ༣༤	 པའ་ིག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨	ལ་སྤལེ།	།
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སྲ་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ལས་དནོ་གི་གཟངེས་ཐནོ་གཉསི་ཀི་ལོ་རུྒྱས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
བེད ་ལས་དོན ་གཟེངས་ཐོན ་རྣམ་པར་
གཟངེས་རགས་འབུལ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི་
དགངོས་དནོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོའ་ིའགན་
འཛིན་སྡ་ེཚན་གི་ལས་བེད་ལས་དནོ་གི་
གཟངེས་ཐནོ་གཟངེས་རགས་འད་ིབཞིན་ཀུ་
ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུང་གཞོན་བསན་
འཛིན་སང་བ་ལགས་དང་།	 ལས་བའ་ིསྡ་ེ
ཚན་ཁོངས་ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ད་ོརབ་བརན་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཕི་
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་༸སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁུངས་སྐར་ཉནི་གི་གཞུང་འབལེ་མཛད་
སྒའོི ་ཐོག་གཟེངས་རགས་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ
ཀུ་ལུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དུང་གཞནོ་བསན་
འཛིན་སང་བ་ལགས་ན།ི
ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༦	ཉནི་སྲ་ི
ཞུའི་ལས་བདེ་ཁུངས་སུ་ལས་ད་ོགནས་རིམ་
ལ་བསྐ་ོགཞག་གིས་བནྷ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་
ས་འག་ོལས་ཁང་གི་ལས་དུང་དང་།	ད་ེརསེ་
ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་གླིང་ས་འགོ་ལས་
ཁང་གི་རིྩས་དུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢།༧།༡༦	
ཉནི་སྡ་ེའགན་གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སྤར་
གིས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་ས་འགོ་ལས་
ཁང་གི་ལས་དུང་ལས་འགན་ལ་གནས་སྤསོ་
བཀདོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤།༤།༢	
ཉིན་སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལ་གནས་སྤསོ་གནང་བ་ལྟར་གཞིས་
སརྒ་གི་མང་ཚོགས་བད་ེདནོ་བལ་ྟསྐངོ་གཙོ་
བཟུང་གིས་ཁྱབ་ཁངོས་དགནོ་པ་དང་།	སླབོ་
གྲྭ	 བཟ་ོཚོགས་བཅས་ལ་མཐུན་འགུར་
གང་ཐུབ་གནང་བ་མ་ཟད་ཡུལ་མི་རྣམས་
ལ་བསནུ་མཁས་ཀིས་ལས་དནོ་འཐུས་ཚང་
བསུྒབས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ད་ུགཞིས་སརྒ་གི་
འཐུང་ཆུའ་ིཆུ་མཛོད་ཉམས་གསོ་དང་།	 ས་

གནས་སནྨ་ཁང་ཉམས་གསོ།	 གཞུང་ལམ་
ཉམ་གསོ།	 མི་མང་ཚོགས་ཁང་ཉམས་གསོ།	
ལས་ཤག་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྒ་ོབཅས་ལ་ལྷདོ་
གཡེང་ད་ུམ་སོང་བར་འཐུས་གཙང་གནང་

ཡོད།
	 ད་ེམཚུངས་གཞིས་ཁང་གཡས་
གཡོན་ལམ་གླ ོག་གསར་འཛུགས་དང་།	
རྐང་སྤལོ་རྩདེ་ཐང་གསར་བཟ།ོ	 གཞིས་
སྒར་ནང་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
སོགས་གང་ལེགས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་
སྦརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སྲདི་བུས་	 ༢༠༡༤	
འགོ་ཟ་འབུ་ལག་འཁྱེར་དང་སིྒག་གསལ་
ཟ་འབུའ་ིས་ེགངས་ཐབོ་པ་བུང་ཡོད།	 འསོ་
བསྡ་ུཆེན་མོ་དང་།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།	
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་འསོ་
བསྡུའི་ལས་རིམ་བེད་སྒ་ོཁག་ལ་རྙགོ་གླངེ་
མེད་པར་ཞི་འཇམ་གི་ལམ་ནས་ལས་དནོ་
ཁག་གུབ་ཡོད།	 གཞིས་ཆགས་ཀི་སབྐས་
དང་པའོི་བརྒྱ་དཔནོ་ཡང་གསར་འཛུགས་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ་གནང་རསེ་ཁྱབ་
ཁོངས་གཞིས་མི་དང་རྒས་འཁོགས་རྣམས་
ལ་ལ་ྟསྐངོ་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་པ་
ཀུལ་ཡུལ་མི་དང་ཚལ་ཚོང་སིྐད་སྡགུ་དབར་

གི་དཀའ་རྙགོ་ཞི་འཇམ་ངང་སེལ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	 ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླངི་བདོ་མིའ་ི
གཞོན་སྐསེ་ཆེད་སིལ་པལོ་རྩདེ་ཐང་གསར་
རྒྱག་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ལོར་

དུང་གཞོན་ས་མིག་ཐགོ་ཡིག་རུྒྱགས་འགན་
བསྡུར་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་རུྒྱགས་
འཕདོ་བུང་བ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	༡༠	ཉནི་གནས་དུང་གཞནོ་ཐགོ་ཀུ་ལུ་
མ་ན་ལི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་ལས་འགན་
རང་འཇགས་བཀོད་སིྒག་ཞུས་པ་ལརྟ་ལས་
འགན་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་མདརོ་ན་སྲ་ི
ཞུ་ལས་བདེ་ཁུངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་རསེ་ད་
བར་གཟངེས་རགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་
དུང་གཞནོ་བསན་འཛིན་སང་བ་ལགས་ནས་
རང་ནསུ་གང་འཇནོ་གིས་ལས་འགན་ཧུར་
ཐག་ཆེ་བསྐདེ་བས་རསེ་རྩ་ེཕུད་ཐནོ་མཁན་
གས་སུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངསོ་འཛིན་གནང་
ཡོད།

ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རབ་བརན་
ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི
ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༨	ཉནི་
སྲི་ཞུའི་ལས་བེད་ཁོངས་སུ་སིྒག་བཞུགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་ཧ་པ་སྤུར་འདདོ་རུྒ་གཡུལ་
རྒྱལ་གླིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་གི་ལས་དུང་
དང་།	 སབྐས་དརེ་ས་འག་ོལས་ཚབ་ཡང་

གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་
ས་འགོ་ལས་ཁང་གི་ལས་དུང་དུ་གནས་
སྤསོ་གནང་རསེ་ས་གནས་ཀི་ས་འགོ་ལས་
ཚབ་ཡང་གནང་ཡོད།	 ས་གནས་སུ་ལས་
ཡུན་རིང་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ཀི་འཚོ་
བའི་ཐད་ཁྱོན་བསྡམོས་རོགས་དངུལ་ཧིན་
སྒརོ་	 ༢༢,༠༠,༩༢༣།༠༠	 སྐརོ་ཞིག་ཐབས་
འཚོལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བིས་
པའི་སླབོ་ཡོན་ཐབས་འཚོལ་ཐད་ཧིན་སྒརོ་	
༩༩,༩༧,༦༡༨།༠༠	 དང་གཞིས་ཆགས་ནང་
འཛུགས་བསུྐྲན་འཆར་གཞི་ཁག་གི་ཆེད་ད་ུ
ཧནི་སྒརོ་	 ༡,༠༤,༠༨,༨༨༡།༠༠	 སྐརོ་ཞིག་
ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ཁ་ེན་ཌའ་ི
གཞིས་སྤ་ོལས་གཞི་དང་འབལེ་བ་རིྩས་ལོ་	
༢༠༡༤་་་༡༥	 ལོའ་ིནང་མི་གངས་	 ༨༥	 ས་
འགོའི་ལས་ཚབ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གཏན་
བསྐདོ་ཞུས་ཡོད།	 གཞིས་སརྒ་ནང་གི་སྡདོ་
ཁང་གངས་	 ༢༧༡	 ཙམ་ལ་ནང་སྲདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་ཉམས་གསོ་
ལེགས་གུབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ས་
གནས་ཀི་འཐུང་ཆུ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
དང་།	 ཕུ་གུའ་ིཉལ་ཁང་ད་ུསམྐ་གླགོ་གསར་
འཛུགས།	 ས་འག་ོལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་
གི་ལས་འཆར་ཁག་གང་ལེགས་གུབ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥།༡༠།༢༦	 ཉནི་ཀུ་ཀངི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་དུ་གནས་སྤསོ ་བཀོད་
སིྒག་རེས་ས་གནས་ཀི་ནད་པ་འརོ་འདནེ་
སླད་སུམ་འཁོར་གསར་ཉ་ོཐུབ་པ་བུང་ས་ེ
མང་ཚོགས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་བུང་
ཡོད།	 ཁྱབ་ཁངོས་ས་ཁག་	 ༡༧	 གི་སླབོ་
ཕུག་གངས་	༤༢	ཙམ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་ད་ུ
སླབོ་ཡོན་རྩ་ཆག་ཐགོ་སླབོ་འཇུག་ཞུས་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།	 ཀུ་ཀངི་ཁུལ་ད་ུགསང་སྤདོ་
མེད་པའི་དཀའ་སེལ་སདླ་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་སུ་གསང་སྤདོ་གསར་རྒྱག་གི་འཆར་

ཕུལ་ལརྟ་རོགས་དངུལ་གསོལ་བསྩལ་གིས་
གསང་སྤདོ་གངས་	 ༦༨	 ཙམ་གསར་རྒྱག་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལ་གནས་སྤསོ་བཀོད་སིྒག་བུང་མ་
ཐག་ཏུ་སྡདོ་ཁིྱམ་ཁག་ཅིག་གི་ཉ་ེའཁིས་སུ་
ས་བསྙལི་དཀའ་ངལ་གིས་མི་རུྒྱ་གཉསི་ལ་
གནདོ་སྐནོ་བུང་ཉནེ་ཡོད་པ་འགོག་ཐབས་
སླད་ཛ་དག་གི་དགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་
གིས་ད་ལྟའི་ཆར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་
ལས་གཞིའི་ནང་མི་མང་གང་མང་མཉམ་
བཞུགས་ཐུབ་གལ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་བསྐནོ་
གསལ་བཤད་གནང་བར་བརནེ་ནས་ད་ལའྟི་
ཆར་མི་གངས	༡༥༠	ཙམ་མཉམ་བཞུགས་
ཀིས་ཁ་ེཕན་ལེན་མུས་སུ་ཡིན་པ།	མདརོ་ན་
ད་ོབདག་རང་ཉདི་གནས་རིམ་ལས་ད་ོཡིན་
ཡང་གནས་རིམ་གོང་མ་གཉིས་ཀི་གནས་
དུང་ལས་ས་མིག་ཐོག་ཀུ་ཀིང་དང་ཌལ་
ཧརོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ལས་འགན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	འདས་པའ་ིལོ་གསུམ་ནང་རབ་
བརན་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མིག་དཔརེ་འསོ་
པའི་ཕག་ལས་གནང་བར་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ངསོ་འཛིན་བསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	 ལོའ་ིལས་བདེ་སྡ་ེཚན་གི་ལས་དནོ་
གཟངེས་ཐནོ་གཟངེས་རགས་ཁངོ་ལ་འབུལ་
རུྒྱར་སིྤ་མོས་ཀི་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་བཅས་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།	 ལས་བདེ་ལས་
དནོ་གཟངེས་ཐོན་གཟངེས་རགས་ཚོགས་
ཆུང་ནས།།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་བཀའ་འཁལོ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བདོ་དནོ་ལས་འཆར་ཐགོ་རོགས་དངུལ་
མུ་མཐུད་གནང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ས་ྔད་ོཨ་རིའ་ིགླགོ་བརྙན་འཁབ་

སནོ་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་སྒརེ་ 
Richard Gere མཆོག་གིས་ས་ེཁདི་པའ་ི
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་

ཚོགས་གངོ་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དུག་དང་མཇལ་འཕད་

གནང་འདགུ	 ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
རྣམས་ན་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག	རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་མེཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་ 
Matteo Mecacci ལགས།	 འགན་འཛིན་
གཞནོ་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས།	 ལས་
འཆར་འགན་འཛིན་བསན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས།	 	 སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་བཅས་
ཡིན་འདགུ
	 ཕགོས་མཚུངས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་
བཀའ་འཁལོ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཧ་ེརོལ་རོ་ཇར་སི་ Harold Rogers མཆོག་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུན་ིཏ་
ལོ་ཝ་ེ Nita Lowey མཆོག	 	 སྔནོ་རིྩས་
བཀའ་འཁལོ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་མི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་བྷ་ེ
ཊི་མེག་ཀ་ལམ་ Betty Mc Collum མཆོག་
བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་འདུག	
སྐབས་དརེ་སྔནོ་རིྩས་བཀའ་འཁལོ་གཏན་
འབབེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
ལས་འཆར་ཁག་མུ་མཐུད་འག་ོཐུབ་རུྒྱར་
འབད་བརྩོན་གནང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་གནང་
འདགུ	 སིྤར་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གཉསི་
ཀིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་ནང་གི་
སིྤ་དམངས་དང་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་གཉསི་
ཀའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།		ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་སྔནོ་རིྩས་བཀའ་
འཁལོ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

མི་རྣམས་ལ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་གཏན་འབབེས་མ་
བུང་བར་མུ་མཐུད་ཞུ་གཏུག་གནང་འཆར་
ཡོད་འདགུ	ད་ེཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༢	ནང་
ཨ་རིའི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་གགས་
ཅན་སྐ་ུཞབས་རི་ཆ་ཌི་སྒརེ་ Richard Gere 

མཆོག་གིས་ས་ེཁིད་འགོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་བཅས་ཀིས་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་སྔནོ་རིྩས་བཀའ་འཁལོ་
གཏན་འབབེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
ལམྕ་སྐ་ུལིན་སེ་གརྷ་ཧམ་  Lindsay Gra-

hams མཆོག་ལ་ཞུ་གཏུག་གནང་སབྐས།		
བདོ་དནོ་གི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ	།

༸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།
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རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་གཞུང་ཚབ་
པ་མཆོག་སོགས་བདོ་ནང་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་པ།

ལག་ཤེས་སྦངོ་བརྡར་གསལ་བསྒགས།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སབྐས་བསནུ་དགསོ་མཁ་ོགཞི་བཟུང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་།	ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ཆེད་གཤམ་གསལ་ས་སངོ་ཡོད་པར་དགོས་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཀ༽	ཁྱད་ལས་པའ་ིདུང་ལས་གནས་རིམ་ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ལས་འགན།	 	 བདོ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ Tibetan Entrepreneurship Development (TED) 

དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞིའ་ིའགན་འཁུར།	 	 	 ༢༽	 ཤེས་མངོ།	 	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་ནས་ཚོང་འབལེ་སླབོ་
ཐནོ་ MBA ལག་འཁྱརེ་ཡོད་ཐགོ་ཚོང་ལས་སྐདེ་སྲངི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཉུང་མཐར་ལོ་	 ༢	 ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་ཡོད་
དགསོ།	༼ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་ (full time) ཡིན་པ་དགསོ།༽				༣༽	ལོ་ཚད།				
༢༠༡༧།༠༨།༡༤	ཉནི་རང་ལོ་	༤༠	ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།				༤༽	རུྒྱགས་གཞི།			ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་འག་ོརྣམས་
ལ་ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཕགོས་གནང་རུྒྱ་ཡིན།
ཁ༽	ཁྱད་ལས་པའ་ིསྡ་ེའགན་གནས་རིམ་ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།		སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའ་ིགསར་འགདོ་པ།			༢༽	ཤེས་ཚད།			ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་ནས་གསར་
འགདོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ Master in Communication ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་དགསོ།		
༣༽	ལོ་ཚད།				༢༠༡༧།༠༨།༡༤	ཉནི་རང་ལོ་	༤༠	ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།			༤༽	རུྒྱགས་གཞི།	ཆ་རྐནེ་ཚང་
བའ་ིམི་འག་ོརྣམས་ལ་ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཕགོས་གནང་རུྒྱ་ཡིན།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་
བའམ།	ཡང་ན།	གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའ་ིའཚང་སནྙ་འགངེས་
ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	 ༢	 རེ་དང།	 (one passport & one stamp size) 	 ༢༽	 འཛིན་རིམ་
བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་ལག་འཁྱརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་དགསོ་མཁའོ་ིབཞིན་དའེ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་
འཁྱརེ་(Marks Card & Degree Certificate) བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།		༣༽	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༠༣	ཚེས་	༣༡	བར་
འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིབདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	གཉསི་པ།	མཐའ་
མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།	
༤༽	གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ། (RC)	ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ི
མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།		༥༽	ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་	 (Birth Certificate)	 གི་ང་ོབཤུས།		༦༽	བདོ་
མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁངོས་རྒྱ་བདོ་སནྨ་ཁང་ཡོད་ན་དང།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (MC) ཁ་
གསར་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང།	ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།		༧༽	འབལེ་ཡོད་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (Character Certificate) ང་ོམ།			༨༽	གལ་སྲདི་ད་
ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (No Objection 

Letter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།	གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	
ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའ་ིཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attesta-

tion) ཞུས་ཏ།ེ	༢༠༡༧།			ཟླ་	༠༨	ཚེས་	༡༤	ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཚོུད་	༦	པ་འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	འབལེ་
བ་ཞུ་བདའེ་ིཆེད་སོ་སོའ་ིཁིྱམ་གཞིས་དང།	ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་ཀི་ཁ་བང།	ཁ་དཔར་ཨང།	གླགོ་འཕནི། (E-Mail) སོགས་
གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའ་ིམཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་དསུ་
བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་བ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་ལག་འཁྱརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་
མཉམ་འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༠༦	ཚེས་	༢༩	ལ།	།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཧན་སེ་ཌེ་ཊི་མར་ཤུ་ཝི་ཛི་
གཌ་	Hans	Dietmar	Schweisgut		མཆོག་དང་།	
གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་གཞུང་
ཚབ་པ་བཅས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་སྲིད་
གཞུང་གིས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༢༦	 ནས་	 ༣༠	 བར་ཁུལ་དའེ་ིས་ཁུལ་
ཁག་གཅིག་ནང་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་
སུ་ཕབེས་འག་ོབཙུགས་འདགུ	 	 འཚམས་གཟགིས་
སྐབས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པས་ལྷ་སར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་གི་འག་ོཁདི་དང་ཐུག་ནས་
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་དང་འཕདོ་
བསནེ།	 	 ནང་མི་འཆར་འགདོ་ཚན་པ།	 	 ཡར་
རྒྱས་དང་བཅསོ་སུྒར་ལས་གཞི་ཚན་པ།	 	 གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
འགོ་གཙོ་བཅས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 	 	 བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ཤར་ངསོ་སུ་
ཆགས་པའི་ཉངི་ཁི་ས་ཁུལ་ད་ུཕབེས་ནས་ས་གནས་
འགོ་གཙོ་དང་ཞིང་འབགོ་མང་ཚོགས་རྣམས་དང་
ཐུག་འཕད་ཀིས་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་དང་ཐནོ་སྐདེ་
སྐརོ་སོགས་གླངེ་མོལ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 སིྤར་སྐ་ུ
མགནོ་རྣམས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀིས་ཁུལ་ཁག་

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞནོ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞིའ་ིའགོ་སྦངེ་ལོར་ན་ིལ་མང་
ག་ྷལར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧་་་༡༨	 ལོའ་ིསབྐསགཉསི་པའ་ིམཛེས་བཟ་ོདང་སྐྲ་བཟའོ་ིལག་ཤེས་སྦངོ་བརྡར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༨	 ཚེས་	 ༡	 ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 འཚང་སནྙ་ཁག་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	འགངས་མེད་ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབརོ་དགསོ་རུྒྱ་དང༌།	འགངེས་ཤོག་དང་ཆ་རྐནེ་
སོགས་ཞིབ་ཕ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌།	ཡང་ན་དབུས་བདོ་མིའ་ིངལ་སེལ་ཚོགས་པའ་ིདྲྭ་
རྒྱ་ www.centraltibetanreliefcommittee.org  ནས་ཕབ་ལེན་ཡོང་བ་ཞུ།	།
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Public Service Commission
Central Tibetan Administration
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བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟླ་དུག་ཟབ་
ཁདི་ཐངེས་བཞི་པ་དབུ་འབདེ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཧུན་སུར་རུྒྱད་སདྨ་གངས་ཅན་རིག་གནས་
སླབོ་གྲྭ་ཟུང་འབལེ་གིས་ག་ོསིྒག་ཐགོ་རང་རིགས་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་ཟུར་སྡ་ེཁག་ཅིག་ལ།	 	 ཐགོ་མར་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ་རསེ།	 སླབོ་དག་ེསགྔས་རམས་པ་ཡོན་ཏན་ལགས་ནས་མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང།	 ད་ེརསེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་
གི་བ་ླམ་དབུ་མཛད་དག་ེབཤེས་དབང་
འདསུ་མཆོག་དང་།	 ཧུན་སུར་རབ་
གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རིག་འཛིན་
རྡ་ོར་ེལགས་ཕབེས་ཡོད་པ་ལྟར་རང་
ཅག་བདོ་གངས་ཅན་པའི་གཅསེ་ནརོ་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་གནད་
འགལེ་བརདོ་དང་།	 ད་ེདག་རང་རེས་གལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན་ད་ུམི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་
གསོའ་ིབ་བར་ཇི་ལརྟ་འཇུག་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའ་ིགསུང་བཤད་གནད་འཁལེ་གནང་ཡོད།	 ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དང་དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་འདའིི་འགན་ཁུར་བ་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་
རྡ་ས་ནས་ཆེད་ཕབེས་གནང་དནོ་བཞིན་ལས་འཆར་དང་སླབོ་ཕུག་ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་ཀང་གནང་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་རེའ་ིཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་འདརི་ཐགོ་མར་འཛུལ་ཞུགས་སནྙ་སེང་འབུལ་མཁན་བཅ་ོལ་ྔཙམ་
བུང་ཡོད་ཀང།	 འགའ་ཞིག་འཕལ་རྐནེ་དབང་གིས་ཕིར་འཐནེ་གནང་མཁན་བུང་ས།ེ	 ཐ་མ་དངསོ་སུ་
ཕབེས་འབརོ་བུང་བ་ང་ོགངས་བརྒྱད་བུང་ཡོད་ཅིང།	 འདས་པའ་ིཟབ་ཁདི་ཐངེས་གསུམ་ལ་སླབོ་ཕུག་ང་ོ
གངས་བསྡམོས་ལ་ྔབཅུ་སྐརོ་བུང་ས་ེཁངོ་རྣམ་པའི་ནང་ཆོས་ཀི་གོ་རགོས་དང་བིན་མཐུས་ཕིའི་ཀུན་སྤདོ་
ཀི་གནས་ཚད་བཟང་ད་ུཕིན་པ་དང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ལ་སེམས་ཁུར་སརྔ་ལགྷ་ཤུགས་སནོ་ཐབེས་ཡོད་པ་
མཐངོ་ཐུབ།	 ཟབ་ཁདི་ཀི་སླབོ་ཚན་ན་ིབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུམ་རགས་དག་གསུམ་སོགས་དང།	 ནང་དནོ་
རིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ལས་གུབ་མཐའ།	 དབུ་ཕར་དང་ཚད་མ་མཛོད་སགྔས་བཅས་ཀི་གཞུང་ཚན་
སྙངི་བཏུས་བསབླ་གཞིར་ཡོད་པ་དང།	 ད་ེའབལེ་བླ་ོརིག་དང་རགས་རིགས་སོགས་རིགས་ལམ་འཆད་
རྩདོ་ཀང་ཡོད་པ་རེད།	 མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞི་གལོ་རསེ་ཕི་དརོ་སིྒ་འཛུགས་དང་སླབོ་ཚན་བཅས་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད་པ་དང།	 ད་ེརསེ་སླབོ་ཕུག་ཚོ་དགནོ་པར་ཆོས་མཇལ་ད་ུའཁདི་ད་ེགནས་བཤད་དང་
དགོན་པ་ང་ོསྤདོ་བཅས་གནང་ས་ེཐངེས་འདིའི་ཟབ་ཁིད་དབུ་འཛུགས་ཀི་ལས་རིམ་རྣམས་ལེགས་གུབ་
བུང་ས་ེསིྤ་ཚེས་	༢	ནས་འཛིན་གྲྭ་ཁག་དངསོ་སུ་ཚུགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།		

ནང་དཔལ་འབརོ་འཛུགས་སུྐྲན་དང་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་འཚོ་བའ་ིགནས་སངས་ཡར་རྒྱས།	 ད་ེབཞིན་
ཆོས་ལུགས་དང་ཤེས་ཡོན།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་བཅས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་

འཆར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རིག་གཞུང་དང་སླབོ་
གྲྭ	ད་ེབཞིན་ཆོས་སྡ་ེཁག་ནང་འཚམས་གཟགིས་
གནང་འཆར་ཡོད་འདགུ
ད་ེསྔའི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་གཞུང་ཚབ་
མཆོག་བ ོད་ནང་འཚམས་གཟིགས་ཕ ེབས་
ཐངེས་མཐའ་མ་ད་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༩	ནང་
ཡིན་ཞིང་།	 	སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ཊབ་རོ་སི་ལམ་བྷརིི་
ན་ིད་ིསི་ Stavros Lambrinidis མཆོག་ལ་བདོ་
རང་སྐོང་ལྗངོས་ཟརེ་བས་མགནོ་འབདོ་ལྟར་
ཕབེས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།	།


