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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བར་དབུ་མ་
འཇུག་པའ་ིབཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་
བས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་
ཐབོ་ས།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣	
ནས་	 ༦	 བར་ཉནི་གྲངས་བཞིའ་ིརིང་རྡ་ས་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཐེ་
ཝན་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིཕི་ནང་དད་ལནྡ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ལ་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་
མཛད་པའི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་
འཕ་ོསྐངོ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་གི་འཐུས་མི་རྣམ་
པས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ།ེ	 མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ཕ་ོབྲང་ནས་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐགེ་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་
ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རསེ་པཱ་ལིའི་ཆོས་
བརུྒྱད་འཛིན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་
གིས་པཱ་ལའི་སདྐ་ཐགོ་ནས་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོ
གསུང་འདནོ་གནང་བ་དང་།	ད་ེརསེ་རྒྱ་སདྐ་
ཐགོ་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་།
ད་ེནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དརེ་འདསུ་ཐ་ེཝན་གིས་གཙོས་
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་	 ༦༧	 ནས་བཅར་བའ་ི
ཆོས་ཞུ་བ་དང་རང་རིགས་བཅས་ཁོན་མི་
གྲངས་	 ༦༩༠༠	 བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་ཐ་ེཝན་ནས་ཡོང་བའ་ི
བསན་འཛིན་བྱམས་ཆེན་ཆོས་ཚོགས་ཀི་དག་ེ
འདནུ་པ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ཐ་ེཝན་ཀི་ཆོས་
གྲོགས་མང་པ་ོཞིག་ད་ེརིང་འདིར་སླབེས་

ཡོད།	 ང་ཚོ་ལོ་ཁ་ཤས་ཕིན་པ་རེད།	 ད་ེ
དང་ཆབས་ཅིག་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུྲ་མི་འད་
བ་ད་ེའད་ནས་དནོ་གཉརེ་ཅན་མང་པ་ོཞིག་
ཕབེས་ཡོད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཆོས་
ལ་དནོ་གཉརེ་བྱས་ནས་ཕབེས་པར་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་ཚང་མར་འཚམས་འད་ིདང་དགའ་
བསུ་ཞུ་གི་ཡོད།	 ཁདེ་རང་ཚོའ་ིནང་ནས་
མང་པ་ོཞིག་ད་ེསྔ་ནས་ངོས་ཀིས་ནང་ཆོས་
ངོ་སྤོད་བྱས་པ་ཐོས་མོང་བ་ལྟ་བུ ་ཆགས་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་གསར་པ་ད་ེའད་ཕལ་ཆེར་
མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་
ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་བྱ་རུྒྱ་དང་།	 ནང་ཆོས་ང་ོ
འཕདོ་རསེ་ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཞིག་བུྱང་བ་

ཡིན་ན།	 གཞི་ནས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་སངས་
སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏང་རུྒྱ་ད་ེལརྟ་ཤོད་ཀི་ཡོད།	
ད་ེརིང་འདིར་སྔནོ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཀི་
ཚུལ་ད་ུཞུ་ན་བསམ་པ་དན་བུྱང་།	 སངས་

རྒྱས་ཀི་གསུང་ནང་།	 སྡགི་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་
ཞིང་།	 །དག་ེབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད།	
།རང་གི་སེམས་ན་ིཡོངས་སུ་འདལུ།	 །འད་ི
ན་ིསངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན།	 །ཞསེ་གསུང་
ཡོད་པ་འདི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་
བ་ཡིན་ན་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་གཙོ་
ཆེ་བ་ཚང་མས་གཞན་ལ་གནདོ་པ་མ་བྱདེ།	
སེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱདེ་དགསོ།	 སེམས་
རུྒྱད་འདལུ་ཐབས་སུ་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་
པ་ོའདདོ་མཁན་ཚོས་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་
པརོ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སེམས་རུྒྱད་འདལུ་
ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།		ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་
ཁད་པར་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	གཞན་ལ་གནདོ་

པ་མི་བྱདེ་པ་དང་།	ཀུན་ལ་ཕན་སེམས་སྐསེ།	
གང་ཐུབ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་དགོས་ཞེས་པ་
འདི་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་འདགུ		
རང་གི་སེམས་ན་ིཡོངས་སུ་འདལུ།	 ཞསེ་པ་
འད་ིམི་འད་བ་ཆགས་ཀི་འདགུ	 སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་རང་གི་སེམས་ནི་
ཡོངས་སུ་འདལུ།	ཞསེ་པ་ད་ེའདལུ་སངས་ཇི་
ལརྟ་འདལུ་དགསོ་པ་བརདོ་ན།	 ཐུབ་རྣམས་
སྡགི་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁུ་ཞིང་།	།འགྲ་ོབའ་ིསྡགུ་
བསལྔ་ཕག་གིས་མི་སེལ་ལ།	 །ཉདི་ཀི་རགོས་
པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམིན་ཏ།ེ	 །ཆོས་ཉདི་བདནེ་
པ་བསན་པས་གྲལོ་བར་འགུར།	 །ཞསེ་པ་
འད་ིམི་འད་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་
པའོ་ིའད་ུཤེས་འཛིན་ནས་སེམས་ཅན་གི་སྡགུ་
བསལྔ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ཕག་གིས་སེལ་
ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 སྡགུ་བསལྔ་གི་རུྒྱ་ལས་ཉནོ་
ད་ེཚོའ་ིགྲས་ཆུ་ཡིས་འཁུ་རུྒྱ་མེད།	 བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ཀི་ཐུགས་རུྒྱད་ལ་ཡོད་པའ་ིརགོས་
པའ་ིཡོན་ཏན་འད་ིང་ཚོར་གསོལ་རས་གནང་
རུྒྱ་ཡོད་ན་སིྐད་པ་ལ།	 བསལྐ་ཆེན་གྲངས་
མེད་གསུམ་གི་ཚོགས་ཁོང་གིས་བསགས།	
རགོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྙདེ་པ་ད་ེདཀའ་ལས་
གང་ཡང་རྒྱག་མི་དགསོ་པར་ང་ཚོར་གསོལ་
རས་གནང་རོགས་བྱེད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢	
ཉནི་རྡ་ས་མེག་གན་ཁམོ་གཞུང་ས་ཚིགས་སུ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་སྐུ ་
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོས་གནས་གྲངོ་སྡ་ེལྷན་ཚོགས་
ཀི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་པྲ་བྷཱ ་ཅའ་ོ

ད་ེརི་	 Prabha Chaudhary ལགས།	 	 ད་ེ
བཞིན་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཇཱ་ཡ་སིངྒ་མན་ཀ་ོཊི་ཡ་Ajay 

Singh	 ལགས།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་དཔནོ་
རིགས་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀིས་མེས་པ་ོདམ་
པ་གཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ཉནི་
རྒྱ་གར་གཙང་བཟའོི་ལས་འགུལ་Swachh 

Bharat Abhiyaanདབུ་འཛུགས་གནང་

འདགུ
སིྤར་ད་ེརིང་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷི་

མཆོག་སྐ་ུའཁུངས་ནས་མི་ལོ་	༡༥༠	འཁརོ་
བ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཉནི་མོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེཡང་རྒྱ་གར་
གི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་
གིས་	 ༢༠༡༤	 ལོ་ནས་བཟུང་ལོ་ལརྟ་ཕི་
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོ
གཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་རྒྱ་གར་
གཙང་བཟའོི་ཉིན་མོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 གངོ་ཚེས་ཉནི་རྡ་ས་མེག་གན་ད་ུ
ཚོགས་པའི་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་འཕདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 འད་ིལོ་ན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ལོ་འད་ིཁརོ་
མོར་ལས་འགུལ་འད་མིན་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་

བདོ་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པའི་བཀའ་དནི་བསམ་
ཤེས་ཐགོ་ཐངེས་འདརི་རྒྱ་གར་གཙང་བཟའོི་
ལས་འགུལ་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་བ་བརུྒྱད་
ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ན་ིབདོ་མི་བཙན་བྱལོ་
བ་རྣམས་ལ་ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད་སབས་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོརེད།”	
ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེནས་གཙང་བཟའོ་ིལས་
འགུལ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་གོང་ཚེས་ཉནི་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་གནས་ཡུལ་ཁག་ཏུའང་རྒྱ་གར་
གཙང་བཟའོི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡོད་པ་
བཅས།།

རྒྱ་གར་གཙང་བཟའོ་ིལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།	

སིད་སྐོང་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་ཕིན་ལེན་ 

Finland	 དང་།	 ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	
Czech Republic	སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ་	Slova-
kia	བཅས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་
ཉནི་གྲངས་བཅུ་གཉསི་རིང་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་དཔནོ་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་
བྱང་ཕོགས་ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི་ན་ེནི་ཏཱལ་	
ས་གནས་སུ་	Himalayan Echoes-Kum-
aon Festival of Literature and Arts	
ཞེས་རྩོམ་རིག་སུྒ་རྩལ་དསུ་སནོ་སྐབས་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	ད་ེརསེ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་ལས་
དནོ་ཐགོ་མ་ནི་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་
ས་པཱྲག་	Prague	ནང་	༢༠༠༠	 ཞི་བདའེ་ིགླངེ་
སགེས་ཐངེས་	 ༢༢	 ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 	 ཞི་བའ་ིགླངེ་སགེས་	  Forum 
2000 Foundation	 ཞསེ་པ་ད་ེན་ིཐགོ་མར་
ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་ཡུལ་དའེ་ིསདི་འཛིན་དམ་པ་
སྐ་ུཞབས་ཝ་སི་ལབ་ཧ་ཝལེ་	 Vaclav Havel 
མཆོག་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གཏངོ་འཕདོ་ཅན་སྐ་ུཞབས་
ཡོ་ཧ་ེས་ས་ཀ་ཝ་ Yohei Sasakawa	 མཆོག	
ད་ེབཞིན་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞེས་
མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཨེ་ལི་ཝི་སེལ་	 Elie Wi-
esel	 མཆོག་བཅས་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	ཞི་བདའེ་ིགླངེ་
སགེས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གུྲབ་མཚམས་སདི་སྐངོ་
མཆོག་སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ་དང་ཕིན་ལེན་ཌིར་བཅས་
སུ་ཕ ེབས་ནས་འབྲལེ་ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག་
དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་གཞུང་འབྲལེ་
ལས་དནོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུྲབ་རསེ་ཕི་
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་སིམ་ལར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །རགོས་ཆེན་བསན་པའ་ིསང་བྱདེ་ཆེན་
པ་ོ༸སྐབས་ར་ེཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནརོ་བུ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༧	
དགོང་ད་ོདགོངས་པ་ཆོས་དབིྱངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་
བསན་ཡོད་འདགུ་པར།	 འད་ིག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་འགོ་ལས་ཚང་
མས་མ་ངན་གུས་བཏུད་དང་སྦྲགས།	 ༸སྐབས་
ར་ེདམ་པ་དའེ་ིསྐ་ུཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་དང་།	 ཕི་ནང་
སླབོ་འབངས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་གཏངི་ཟབ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་དསེ་བདོ་ཀི་ཆོས་
རིག་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཐགོ་མཛད་བཟང་ཇི་
བསྐངས་རྣམས་ལ་བཀིན་རསེ་དན་ཞུས་པའི་སྒ་ོ
ནས་༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་གང་དའེ་ིཐུགས་དགངོས་
ཟབ་མོ་ཇི་ཡོད་རྣམས་གེགས་མེད་ལྷུན་གུྲབ་ཡོང་
བ་དང་།	 སརླ་ཡང་བདོ་ཀི་བསན་འགྲའོ་ིདནོ་ད་ུ
ཡང་སུྤལ་ཟླ་གསར་མུར་ད་ུབྱོན་ཏ་ེགོང་མའི་
རྣམ་ཐར་བདག་གིར་བཞསེ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་་འདནུ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།
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ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་
གཏན་འབབེས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་གཉིས་དབར་གི་འབྲལེ་
ལམ་ཐགོ་འཕ་ོའགུར་ཆེན་པ་ོཞིག་སོང་ཡོད་
པ་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༥	
ཉནི་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་
ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་འད་
མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་	 Reciprocal Ac-

cess to Tibet Act	 ཞསེ་རྒྱ་གཞུང་ནས་
ཨ་རི་བར་བདོ་ནང་ཕབེས་རུྒྱར་བཀག་སྡམོ་
བྱས་ཡོད་པ་བཞིན།	 ཕར་ད་ེལརྟ་རྒྱ་ནག་གི་
འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་བཀག་སྡམོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པའི་ཁམིས་འཆར་ཞིག་གཏན་འབབེས་
གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཨ་རིའ་ིསདི་དནོ་
ཚོགས་པ་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་ནས་བཏནོ་
གནང་བའི་ཁིམས་འཆར་ད་ེགཙོ་བ་ོཨ་རིའི་
གཞུང་འབྲལེ་མི་ས་དང་།	 གསར་འགདོ་
པ།	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ།ེ	 ཨ་

རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཐ་ེབའི་ཨ་རིའི་མི་
སེར་བཅས་ཀི་ཆེད་ད་ུཡིན་པ་དང་།	ཁམིས་
འཆར་ནང་གསལ་ཨ་རིའི་མི་སེར་རྣམས་
ལ་བདོ་ནང་ཆོག་མཆན་མ་སྤད་མཁན་གི་
རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲལེ་ལས་ཀི་ས་ེམོ་བ་ད་ེ
དག་ཨ་རིའི་ནང་ཡོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་
བཀག་འགགོ་གནང་རུྒྱ་རེད་འདགུ
ཁིམས་འཆར་ད་ེཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Jim 

McGovern མཆོག་གཙོ་བ་ོདང་།	 ཨ་རིའ་ི
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་	 Randy Hultgren	 མཆོག་གི་
རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་བསམས་ཕབེས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 ད་ལན་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ཁམིས་
འཆར་ད་ེགཏན་འབབེས་བུྱང་སབྐས་འབྲལེ་
ཡོད་སྐ་ུཞབས་	 McGovern	 མཆོག་གིས་
ད་ེརིང་ནི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཐགོ་ལ་

ཉནི་མོ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་གསུང་
པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིངསོ་ནས་མུ་མཐུད་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
བྱདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པ་ད་ེདག་ཐརེ་འདནོ་བྱདེ་དགོས་པ་
གསུང་འདགུ	ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཨི་ལེ་ཡ་ན་ལེ་ཊི་ནནེ་	 Il-

eana Ros-Lehtinen མཆོག་གིས་ད་རེས་
ཀི་ཁམིས་འཆར་འད་ིབདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་།	རྒྱ་ནག་ནས་ཨ་རིར་སངྡ་ཟུག་གི་སདི་
བུྱས་ཤིག་འཛིན་བཞིན་པ་ད ེརེ་ལན་སླགོ་
རུྒྱ་བཅས་གནད་དནོ་ད་ེགཉསི་ཀའི་ཐགོ་ལ་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོར་བཏནོ་གནང་བའ་ི
བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་

འད་མཉམ་གི་ཁིམས་འཆར་འདི་གཏན་
འབབེས་གནང་ཐབས་སུ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཀནོ་ཌི་སི་རུ་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་དང་འབྲལེ་
ཡོད་སོགས་ཀིས་ས་ྔཕི་ཞུ་སྐལུ་རིམ་པ་གནང་
བ་བརུྒྱད།	 ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ནང་ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཁིམས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཁིམས་འཆར་འདརི་སིྤ་མོས་ཐགོ་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་
རེས་དངོས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་	 Mat-

teo Meccaci	 མཆོག་གིས་གསུང་པར་
ཁམིས་འཆར་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད་པ་
འདི་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཐགོ་ལ་མུ་
མཐུད་སྡུག་རུྩབ་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་ཐུགས་

ཚབ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཐནོ་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བདོ་ད་ེཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཀག་སྡམོ་
མེད་པའི་ཐགོ་ནས་སྒ་ོཕ་ེརུྒྱར་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་
བདོ་སྐརོ་དལི་བསྒགས་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེསངོ་
བཤད་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོས་
ད་རེས་ཁིམས་འཆར་འདི་ཨ་རིའི་གྲོས་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་གཏན་འབབེས་བུྱང་
བ་ཞིག་ཡིན་དསུ།	 ད་དངུ་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་ད་ེལརྟ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་
རུྒྱའི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ད་ོསང་བྱདེ་དགོས་པ་
གསུངས་འདགུ	།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཆུ་རདུ་གདོ་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་
གཟགིས་སྐརོ་དང་སྦྲགས་སེམས་གསོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་
ས ོབས་རྒྱལ་མཆོག་དང་ནང་སིད ་ དུང་

འཕར་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོཨཱརྱ་ལགས་ཉ་ེལམ་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་

སུ་ཆུ་རུད་ཀི་གོད་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ཀི་
གནས་སངས་རགོ་ཞིབ་སདླ་ཉནི་གཉསི་རིང་
གཟགིས་སྐརོ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་རེས་གཟའ་ལགྷ་པའི་ཉནི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ཐེངས་འདིར་ཆུ་རུད་ཀི་གོད་ཆག་
ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཕགོ་པ་ད་ོབྷ་ིདང་དཔལ་རབ་
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ས་གནས་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་གནང་
བ་མ་ཟད་སེམས་གསོ་ཡང་གནང་འདགུ		
ད་ེཡང་ཉ་ེལམ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་
ནང་ཆར་ཞོད་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་བརནེ་ནས་ཉ་ེ
འགྲམ་གཙང་ཆུ་རྒྱས་པ་སོགས་ལ་བརནེ་

ནས་སྡདོ་ཁང་སུམ་ཅུ་ཙམ་གི་ནང་འདམ་
རདུ་དང་འདམ་ཉགོ་འཛུལ་ནས་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་འཕད་པ་དང་།
ལྷག་པར་དཔལ་རབ་གླིང་གཞིས་ཆགས་
ནས་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་ཐང་བར་གི་གཞུང་ལམ་
ཡོངས་རགོས་ཆུ་རུད་ཀི་གནདོ་སྐནོ་འགོ་རྩ་
མེད་ཕིན་འདགུ		ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༧	ཉནི་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའ་ིགནས་ཡུལ་གི་ས་གནས་གཞན་ཏ་ེ	 15 

Mile	 དང་མ་ན་ལི།	 ཀུ་ལུ་སོགས་ཀི་བདོ་
མི་རྣམས་ལའང་གཟིགས་སྐརོ་གནང་འདགུ		
སིྤར་ཐངེས་འདརི་ཆར་ཞོད་ཀིས་རྐནེ་པས་
ཆུ་རདུ་ཀི་གདོ་ཆག་འགོ་སྡདོ་ཁང་སོགས་ལ་

གནདོ་འཚེ་ཕགོ་ཡོད་ཀང་བདོ་མིའི་ཚེ་སགོ་
ཤོར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཧ་ལམ་བུྱང་མེད།	 ད་
ཆ་གོད་ཆག་ཕགོ་པའི་བདོ་མི་རྣམས་རིམ་
བཞིན་སྡདོ་ཁང་ནང་གི་འདམ་ཉགོ་རྣམས་སོ་
སོས་གཙང་བཟ་ོབྱས་པ་དང་།	 	 ཕན་ཚུན་
གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲགོས་འགོ་རུྒྱན་ལྡན་གི་
འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཐགོ་སརླ་ཡང་ཕིར་
ལོག་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ

༄༅།	།རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ཉནི་ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་
ཁརེ་དསུ་འགངས་ཀིས་གཙོས་ཕིར་བསྐདོ་ཡིག་ཆ་ Return Visa / Exit Permit	ཁག་དའེ་ིསའྔ་ིདྲྭ་ཐགོ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་
ཕགོས་ལམ་ལུགས་ལ་ལེགས་བཅསོ་ཀིས་ད་ཆ་ད་ོབདག་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་དབེ་སྐལེ་ལས་ཁུངས་	 (FRO) སུ་ང་ོ
བཅར་མི་དགསོ་པ་མ་ཟད།	འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་ས་གནས་བད་ེའཇགས་ལས་ཁུངས་ལའང་བཅར་དགསོ་མེད།	
ཞུ་སནྙ་ཁག་དྲྭ་ཐགོ་བཀང་འབུལ་ཟནི་མཚམས་འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ད་ོབདག་གི་གླགོ་

འཕིན་དང་ཁ་པར་གང་རུང་ཐགོ་
ཐད་ཀར་ཆོག་མཆན་གཏོང་རུྒྱ་
ཡིན་པ་རེད།
ད་ོབདག་ནས་དྲྭ་ཚིགས་ (indian-

frro.gov.in/eservices/home.

jsp) འད་ིབརུྒྱད་སོ་སོའ་ིདྲྭ་འབྲལེ་
ང་ོསྤདོ་དང་གསང་ཚིགས་	 (User 

Id and Password)	 རེ་བཟསོ་ཏ་ེ
དབེ་སྐལེ་ཐ་ོའགདོ་བྱདེ་དགསོ།

དབེ་འགདོ་བྱདེ་སབྐས་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	གླགོ་འཕནི་ཁ་བྱང་།	(Email Id)

༢༽	ཁ་པར་ཨང་། (Mobile No.)

༣༽	ཁད་མིང་།	༼མཆན།		ཡོད་ན་ལས།༽		(Sur Name)

༤༽	མིང་།	 (Name)

༥༽	སྐསེ་ལོ་སྐསེ་ཚེས།	༼མཆན།	ཟླ་ཚེས་འདམེས་དགསོ།༽		(DoB Format)

༦༽	སྐསེ་ལོ་སྐསེ་ཚེས།	༼མཆན།	ལག་ཁརེ་གཞིར་བཟུང་།༽	(Date Of Birth)

༧༽	ཕ་ོམོ་གང་ཡིན།	 (Gender)

༨༽	ཕི་བསྐདོ་ང་ོསྤདོ་ལག་ཁརེ་སེར་པའོ་ི	IC No.	ཨང་།	༼མཆན།	མེད་ཚེ།	N/A	འབྲ་ིརུྒྱ།	༽	(Passport No.)

༩༽	རྒྱལ་འབངས།	(Nationality)

ད་ོབདག་ནས་དྲྭ་འབྲལེ་ང་ོསྤདོ་དང་གསང་ཚིག་	 User Id and Password  བཟསོ་ཟནི་མཚམས་ཞུ་སནྙ་འགངེས་
ཤོག་དང་དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་སརྔ་ལམ་ལརྟ་དྲྭ་ཐགོ་བཀང་འབུལ་བྱདེ་དགསོ།	 འདའི་ིཐད་དགོས་ད་ིསོགས་ཞུ་
དགོས་རིགས་འབྲལེ་ཡོད་མེ་གྷན་བད་ེསུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲལེ་གཏུགས་གནང་ཕགོས་ཡོང་བ་བཅས་ད་ེ
དནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༤	ལ།	།

གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས།	

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

ཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་གསུམ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མི་གསུམ་ས་ེརྙིང་ཞནེ་

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་
ཊོན་ Rt Hon TimLoughton མཆོག་དང་།	
གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཁིར་སི་
ལའ་ོ	 Hon Chris Law མཆོག	 	 གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཀེ་རི་མེ་ཁར་ཐི་	
Hon Kerry McCarthy	 མཆོག	 གཞན་
ཡང་ལྕམ་སྐུ ་ ཨེ ་ ལི ་ཛད་བྷ ་ེ ཐི ་ ལུབ་ཊོན་	
Elizabeth Loughton ལགས་བཅས་དང་།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ལམྕ་སྐ་ུགྷ་ིལོ་རེ་ཡ་མོན་
ཊ་གྷ་ོམེ་རེ་ Gloria Montgomery ལགས་
བཅས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་	
དང་།	ཕདེ་ཡོལ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་
བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུཨིན་ཡུལ་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་གསོལ་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་
ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་

ནརོ་བུ་ལགས་དང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའི་
གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསན་
འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་གཉསི་ཀིས་བདོ་མིའི་

སིྒག་འཛུགས་སྐརོ་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་།	
ད་ེརསེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུ
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་
ཚོགས་སུ་ཟུར་ཉན་ད་ུཕབེས་རེས་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཁངོ་རྣམ་པར་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བུྱང་རིམ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་འགྲལེ་བརདོ་དང་།	
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་གྲསོ་
ཚོགས་དབར་འབྲལེ་ལམ་འཇོག་སངས།		
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་གནས་སངས་ལ་དསུ་
ནས་དསུ་སུ་རྒྱལ་སིིྤའི་ནང་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་
ཐབས་ཀི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐརོ།	
བཙན་བྱལོ་བདོ་མའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་སྒོམ་གཞི་བཅས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་ཨིན་ཡུལ་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས།	ད་ེརིང་ས་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	

ཚེས་	༢༨	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཐགོ་མར་ཨིན་ཡུལ་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བཞུགས་
སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་
ཞུས།	 ད་ེརསེ་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	
ཐོག་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་
ནང་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་རྣམ་པ།	 རྡ་ས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་སོགས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་།	ཐགོ་མར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་ཕབེས་
བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ངས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཨིན་ཡུལ་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་
ཊོན་མཆོག་དང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཁིར་སི་ལའ་ོམཆོག་ས་ཐག་རིང་བའི་
ཨིན་ཡུལ་ནས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཕབེས་
པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
ལོ་མང་རིང་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་

ཆེ་གནང་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་གི་སབོས་ཤུགས་ལ་བརནེ་
ནས་བདོ་ནང་སྨྲ་བརདོ་ཀི་རང་དབང་མེད་
ནའང།	 བདོ་ཀི་ཕི་ལོགས་སུ་མང་གཙོ་དང་
རང་དབང་།	དང་བདནེ།	འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་དང་།	 ཁརོ་ཡུག་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་གྷི་ལོ་རེ་ཡ་མོན་ཊ་གྷ་ོ
མེ་རེ་ལ་ྟབུ་འདརི་ཕབེས་པ་དསེ་དསུ་རག་ཏུ་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་གླངེ་སླངོ་གནང་གི་ཡོད་
པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་བཏང་བ་རེད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་ཚོས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་ཙམ་མིན་པར་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད།	ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་

ཛ་དག་པ་ོཞིག་ཐགོ་གནས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
ཆབ་སདི།	དཔལ་འབྱརོ།	ཁརོ་ཡུག་སོགས་
གཏོར་བཤིག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	

ད་ེརསེ་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་གིས།	 ད་ལའྟ་ི
ཆར་ཨིན་ཡུན་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ནས་ཕིར་འཐནེ་གནང་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་
དང་།	 དརེ་བརནེ་ཨིན་ཡུལ་ནང་ཆབ་སདི་
ཀི་གླངེ་ཕགོས་མ་མཐུན་པའི་རྐནེ་གིས་ནང་
ཁུལ་ལ་མཐུན་སིྒལ་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་།	 ང་
ཚོས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་དང་།	 བདོ་ཀི་རྩ་
དནོ།	 བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་ཆེད་ད་ུརྡགོ་རྩ་
གཅིག་སིྒལ་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཡིན།	ཞསེ་གསུང་།
ད་ེརསེ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁིར་
སི་ལའ་ོམཆོག་གིས།	 “ང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
སར་ཐངེས་ཁ་ཤས་སླབེས་མངོ་ཡོད།		ཕི་ལོ་	
༡༩༩༢	 ལོར་ང་ཐངེས་དང་པ་ོབཞུགས་སརྒ་
རྡ་སར་ཡོང་བ་ཡིན།	 དསུ་ད་ེནས་བཟུང་
ངས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་རུྒྱ་འགོ་
བཙུགས་པ་ཡིན།	 	 འཛམ་གླངིམི་མང་གིས་
ཁདེ་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེ
ཆར་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་
ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་འད་
མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་	 Reciprocal Ac-

cess to Tibet Act	 གཏན་འབབེས་གནང་
བ་བཞིན་ང་རང་ཨིན་ཡུལ་ལ་ཕིར་ལོག་རསེ་
ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་དའུང་དའེི་སྐརོ་
བགྲ་ོགླངེ་བྱདེ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རུྒྱ།	
ཞསེ་གསུངས།	 མཐར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་
ས་ེམཛད་སྒ་ོགྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདམས་ཐནོ་བུྱང་བའ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཀརྨ་དགྲ་འདལུ་མཆོག་གིས་
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠		ཚེས་	
༡	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༠༥	 ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་གངས་
སིྐད་ཐང་སངེ་ཁང་རྩགེ་གསར་པའི་རྩ་ེཐགོ་

ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གི་
མདནུ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུྱང་བའ་ིཁམིས་ཞིབ་
པ་ཀརྨ་དགྲ་འདལུ་མཆོག་གི་ལས་ཁུར་དམ་
འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༡༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་

མཆོག་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་
མཆོག	 	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ཀི ་སིད ་སྐོང ་བླ ོ་
བཟང་སེངྒ་ེམཆོག		
དཔལ་ལྡན་བ ོད་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོ ག ས ་ མ ཆོ ག				
བཀའ་བླནོ ་རྣམ་

པ།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པ།	དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	བདམས་ཐནོ་བུྱང་
བའི་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་
གནས་ཆུང་སྒ་དབྱངས་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་
བཞི་གྲས་ཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་།
ད ེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་

བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
༸སྐུ་པར་མཐོང་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
ར ེན ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ ཞུས ་ གུྲབ ་
མཚམས་བདམས་ཐོན་བུྱང་བའི་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཀརྨ་དགྲ་འདལུ་མཆོག་གིས་རིམ་
བཞིན་རནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་
ཏ་ེདཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུལས་
ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་མཚམས་དམ་འབུལ་
མ་དབེ་ཏུ་མཚན་རགས་བཀདོ་ཡོད།
ད་ེརེས་སྐུ ་མགྲནོ་རྣམ་པར་གྲ་ོསོ་ཕེ་མར་
དང་ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་གིས་རནེ་
འབུྱང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	 སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པས་
རིམ་བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཀརྨ་དགྲ་འདལུ་
མཆོག་ལ་རནེ་འབུྱང་མགུལ་དར་སྒོན་ཏ་ེ
དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོགྲལོ།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་
བཞི་དུང་ཆེའ་ིགནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སརྤ་

བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀདོ་
ཁབ་ཕབེས་དནོ་ལརྟ་ན།		ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་
བཞི་དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སརྤ་
གནང་འདགུ	 	 	 ད་ེཡང་ཟླསོ་གར་འགན་
འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་
ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་དང་།
ཕི་དལི་དུང་འཕར་ཚེ་རིང་དབྱངས་སིྐད་
ལགས་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་མ་ཟད།	
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར་ཡེ་

ཤེས་དབང་མོ་ལགས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
ཆེར་བསྐ ་ོགཞག་གནང་བ་
དང་།	 	 སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་
ལས་ཁང་གི་དུང་ཚབ་ལྷུ ན་
གུྲབ་སྒང་བཀ་ཤིས་སབོས་
རྒྱལ་ལགས་སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་
ལས་ཁང་གི་དུང་ཆེར་བསྐ་ོ

གཞག་གནང་འདགུ
ཐངེས་འདིར་བུད་མེད་དུང་ཆེ་གསར་བསྐ་ོ
གནང་བ་གཉིས་ནི་ཕི་དལི་དུང་འཕར་ཚེ་
རིང་དབྱངས་སིྐད་ལགས་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་བུད་མེད་དུང་ཆེ་ཆེས་
ཐགོ་མ་དང་།	 འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུང་འཕར་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་དུང་ཆེ་ཆེས་
ཐགོ་མ་ཆགས་ཡོད།
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རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་རྒྱ་གར་
གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགཱན་
དྷི་མཆོག་གི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་ཡིན་
སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷི་
མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐོག་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་གིས་
གཙོས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།		ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག	 དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་མཆོག	 	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླབྲང་
འཕགས་པ་ཆེ་རིང་མཆོག	 	 ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 བཀའ་དུང་ཡིག་

ཚང་གི་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་བཅས་བཀའ་ཤག་
གི་མདནུ་ཐང་ད་ུལྷན་འཛོམས་ཐགོ་དཔལ་

ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་
མཁའ་དབིྱངས་སུ་སྒེང་འཛུགས་གནང་
བསནུ་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གརེ།
སབྐས་དརེ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་ནང་གི་
གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་དསུ་ཆེན་ང་ོསྤདོ་

གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ན་ིརྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོ
དམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་ང་ིམཆོག་གི་

སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ཐངེས་	༡༤༩	འཁརོ་བའ་ི
ཉནི་མོ་ཞིག་དང་རྒྱལ་སིྤའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 ང་ཚོ་བདོ་མིར་
མཚོན་ན་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ད་ེ
བཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་མུ་མཐུད་
རུྒྱན་སྐངོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 འཛམ་གླངི་

ཁནོ་ད་ུཞི་བདའེི་དཔལ་ཡོན་གིས་ཡོངས་སུ་
ཁབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གཞན་ཡང་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢	ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་གཙང་བཟའོི་ལས་འགུལ་
Swachh Bharat Abhiyaan	 	 ཞསེ་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 འད་ིག་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་ཡོངས་
ཀིས་གངས་སིྐད་ཀི་ས་ཁུལ་དང་།	 ཇ་ོགི་
ཝ་ར།	 རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་ས་ཁུལ་བཅས་སུ་
གཙང་བཟའོ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་བཙན་བྱོལ་བ ོད ་ མིའི ་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལའང་བ ོད་མི ་ཚོས་
གཞིས་ཆགས་ཉ་ེའགྲམ་རྒྱ་གར་གི་གྲངོ་ཁརེ་
དང་གྲོང་གསེབ་བཅས་སུ་གཙང་བཟོའི ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 	 སིྤར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་
འདི་བཞིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་ཤག་
གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་

རུྒྱའི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་
ཚིག་ཙམ་གི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་
པ་ཙམ་མིན་པར་ངོ་ཐོག་ལག་ལེན་ཐོག་
ནས་གཙང་བཟའོི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གང་ཐུབ་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་ཁ་ཞེ་གཉསི་
མཚུངས་སྒ་ོནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་
ཐུགས་རེ་ཞུ་ཐུབ་པ་བུྱང་ན་དནོ་དམ་གི་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཆགས་
ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་སྐུ་པར་
མདནུ་ད་ུསང་གསལ་ཞལ་ཕེ་དང་སྦྲགས་
མཇལ་དར་ཕུལ།	 ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གི་
མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	རྒྱ་གར་གི་མངར་
ཟས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ནས་ད་ེཉིན་གི་
མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།

སྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ།	
༄༅།		།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་
ལགས།	 	 སིྤ་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་
སྒནོ་ལགས།		སིྤ་འཐུས་བཀ་ཤིས་དནོ་གུྲབ་
ལགས་བཅས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས	༢	ཉནི་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་སྡ་ེར་
ལྡུན་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་
འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་ཚེས་	 ༡	 ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་
གིས་སྡ་ེར་ལྡུན་ལ་ཕབེས་འབྱོར་སྐབས་ས་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་།	གཞིས་འག	ོབདོ་
རང་དབང་ལས་འགུལ་བདནེ་པའི་ཚོགས་
གཙོ།	ལས་དུང་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེ

ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༢	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་
གན་དྷ་ིམཆོག་གི་འཁུངས་སྐར་དང་བསནུ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་གཙང་བཟའོི་ལས་
འགུལ་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་བད་ེསིྐད་གླངི་གཞིས་
ཆགས་བདོ་མིའི་ཁམོ་ས་ནས་མཛད་སྒ་ོཞིག་
ག་ོསིྒག་ཞུས་པར།	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་སྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་གཙང་སྦྲའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་དང་ས་ེཁདི་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེརསེ་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་
པའ་ིདུང་ཆེ་ཨེན་དྷ་ིར་པལོ་སིང་ Indra 

Paul Singh, Secretary of Bharat Tibet 

Sahyog Manch	 མཆོག་དང་ལནྷ་མི་ས་
སུ་ཐུག་དང་གང་ཅིའི་སྐརོ་ལ་གྲསོ་བསྡུར་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་མངའ་སྡའེ་ི
ལམ་བཟའོ་ིབླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་།	 མངའ་
སྡ ེའི ་ ཀོང ་ རེ ་ སིའི ་ ཚོགས ་པའི ་ ཚོགས ་

གཞནོ་ཧ་ེར་སིང་བསིེ་ཏ	ི 	 Hira Singh 

Bisht,Former PWD Minister	 	 མཆོག	
མངའ་སྡའེི་ཀོང་རེ་སིའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་པརི་དམ་སིང་	 Pritam Singh, State 

Congress President	མཆོག	གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཟུར་པ་དང་།	 ཀངོ་རེ་སི་ཚོགས་
པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་ཨ་ནའོ་ིག་ར་ན་རེན་སིང་	 Anugrah 

Narain Singh, CWC member	 ར་ཇི་
པུར་ཁོར་ཡུག་སྡ་ེཚན་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་
རེའ་ིནའོ་ིཔལོ་ Reenu Paul, Environmen-

talist and Tibet Supporter	 མཆོག་དང་
ཚོགས་མི་འགའ།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི་སླབོ་སནོ་པ་དང་།	
ད་ེསྔནོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཟུར་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་ཀེ་ཨོ་ཏ་ནའི་	
Dr. M.K.Otani ,Ministry of Culture, 

govt. of India  མཆོག	 མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཝི་ན་ོཐུ་ཅམ་མོ་

ལེའ་ི	 Vinod Chamoli, MLA Clemen-

town	 མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་

གནང་ཡོད་པ་དང་།
སྐབས་དརེ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་བདོ་དང་
རྒྱ་གར་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་དང་།	 བདོ་
འདི་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་དཀིལ་ཤར་ཨེ་ཤི་
ཡའི་ནང་གལ་ཆེན་པ་ོཇི་ལྟར་ཆགས་ཚུལ།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་འཛིན་པའི་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སདི་བུྱས་གང་ཡོད།	 རྒྱ་

གར་གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་བདོ་མིས་
བདག་གཅེས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་ཚུལ་དང་།	

ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་མང་
གཉིས་བདོ་མི་ཚོར་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དུ་
བཀའ་དནི་ཆེ་ཚུལ་བཅས་ཀི་ཐོག་གསལ་
འདནོ་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བདོ་དནོ་

ཞུ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་
པ་ལརྟ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	

༣༠	 ཉནི་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས།	
སིྤ་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒལོ་མ་ལགས།	 	 སིྤ་
འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བ ོ་བླ ་ོ
བཟང་ཕན་བད་ེལགས།	 སིྤ་འཐུས་དཀནོ་
མཆོག་ཡང་འཕལེ་ལགས་བཅས་ཀིས་རྒྱ་
གར་མངའ་སྡ་ེམཧཱ་ར་ཤི་ཀའ་ི	 Maharash-

tra	 རྒྱལ་ས་མུམ་སྦ་ེནང་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་
གནང་བཞིན་ཡོད།
ད་ེཡང་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་མུམ་སྦ་ེ

ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི National and 

Asian Resource Centre for Inclusion, 

ADAPT Mumbai, Bandra Reclama-

tion	 ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུ	 ༼བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གནད་འགག་ཇི་ཆགས། Why Tibet 

Matters 	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
གཏམ་བཤད་གནང་རུྒྱའི་ཚོགས་འད་ུཞིག་
ཚོགས་གནང་ཡོད་འདགུ
གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་གི་ཐགོ་མར་ CTA: 

Leading Tibet Home  ཞསེ་པའ་ིདསུ་ཐུང་
དངསོ་བུྱང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་

གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་སིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེ
ལགས་ཀིས་ནང་ཆོས་དང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་
བའོ་ིརིག་གཞུང་།	Buddhism: An ancient 

Indian heritage	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
སིྤ ་འཐུས་ཡེ ་ཤེས་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་
ཨིན་སྐད་ཐགོ་སྐད་བསུྒར་གནང་འདགུ་པ་	
བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་༼བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གནད་འགག་ཇི་ཆགས།༽	ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
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ལུས་སེམས་སགོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པ་ཚོགས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༣༠	 ནས་	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡	 བར་ཉནི་
གྲངས་གཉསི་རིང་ལུས་སེམས་སགོ་གི་བགྲ་ོ
གླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པ་ད་ེབཞིན་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	ཐངེས་འདའི་ིབགྲ་ོགླངེ་
གི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	 བིྱས་པའ་ིསེམས་
ཁམས་གསོ་སྐངོ་ཞསེ་པ་ད་ེཡིན་ཞིང་།	བགྲ་ོ
གླངེ་གི་སངེ་སེ་ལ་ཀུའི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་
ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་
གི་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༨༠	 ཙམ་དང་།	 སནྨ་
རིྩས་ཁང་གི་སླབོ་ཕུག	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མདནུ་
ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པའ་ིལས་བྱདེ།	 འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱདེ།	 ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུྲ་ཁག་གཅིག་ནས་ཕབེས་པའི་སྐུ་ཚབ།	
ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ཁུལ་གི་དགོན་སྡ་ེདང་བཙུན་
དགོན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ཚོགས་བཅར་
བ་	 ༣༠༠	 ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་རེད།	 ཐངེས་འདའི་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
དགེ་བཤེས་མ་བསན་འཛིན་ལྷ་སྒནོ་ལགས་
ཀིས་ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུང་བའི་བིྱས་

པའི་སེམས་ཁམས་གསོ་སྐངོ་གི་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་གར་བ་སྨན ་རམས་པ་སག་ཤི ་ཤརྨ་
ལགས་ནས་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་ལས་
གསུང་བའི་བིྱས་པའི་སེམས་ཁམས་གསོ་
སྐངོ་གི་སྐརོ་།	 སནྨ་རམས་པ་ཨར་པདྨ་པྲ་ི
ཡ་ལགས་ཀིས་སིང་སནྨ་གཞུང་ནས་གསུང་
བའི་བིྱས་པའི་སེམས་ཁམས་གསོ་སྐོང་གི་
སྐརོ།	 ཨ་རི་ནས་ཡིན་པའ་ིསནྨ་རབས་པ་
ཌེ་ནི་སེ་མེག་ཌེར་མོཊ་ལགས་ནས་ནབུ་
ཕགོས་སེམས་ཁམས་ཚན་རིག་ལས་གསུང་
བའི་བིྱས་པའི་སེམས་ཁམས་གསོ་སྐོང་གི་
སྐརོ།	 སནྨ་རམས་པ་ཡེ་ཤེས་རྡ་ོར་ེལགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་
གསུང་བའི་བིྱས་པའི་སེམས་ཁམས་གསོ་
སྐངོ་གི་སྐརོ།	 སནྨ་རམས་པ་སུ་བ་ྷས་སིང་
གིས་ཧ་ོམོ་པ་ེཐིའི་གཞུང་ལས་གསུང་བའི་
བིྱས་པའི་སེམས་ཁམས་གསོ་སྐངོ་གི་སྐརོ།	
སྐར་རིྩས་པ་བསན་འཛིན་དབྱངས་སིྐད་
ལགས་ཀིས་བདོ་རིྩས་རིག་པའི་གཞུང་ལས་
གསུང་བའི་བིྱས་པའི་སེམས་ཁམས་གསོ་
སྐངོ་གི་སྐརོ།	 སནྨ་རམས་པ་ཨེམ་ཨ་ན་ས་
ལགས་ཀིས་ཁ་ཆེའམ་ཡུ་ནཱ་ཎིའི་སནྨ་གཞུང་

ནས་གསུང་བའི་བིྱས་པའི་སེམས་ཁམས་
གསོ་སྐངོ་གི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བིྱས་པའི་སེམས་ཁམས་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་།	
རུྒྱ་རྐནེ།	 བཅསོ་ཐབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་བགྲ་ོ

གླངེ་ལྷུག་པརོ་གནང་།	 ཕདེ་ཡོལ་ཕི་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༤།༣༠	 སངེ་མཇུག་བསྡམོས་ཀི་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་དམིགས་
བསལ་སྐུ ་མགྲནོ་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་ཆུ་
སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཕབེས་ཡོད་པ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་
ཕུག་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
ད་ེས་ྔཡིན་ན་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་སེམས་
ཁམས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཨེ་ཡོད་ན་སྙམ་

བུྱང་།	 འདས་པའ་ིལོ་གཅིག་གཉསི་ནང་
གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ལ་གཞིགས་ན་སྔར་
བསམས་པ་ནང་བཞིན་རེད་མི་འདགུ	 ད་
ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་དང་ད་ོསང་
བྱདེ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
འདགུ	 འཛམ་གླངི་འཕནོ་བསནེ་ལནྷ་ཚོགས་
ཀིས་འཛམ་བུ་གླངི་ནང་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་
ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པའ་ིལོ་ན་	 ༡༠	ནས་	

༢༠	བར་གི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་སེམས་ཁམས་
འཕདོ་བསནེ་གི་དཀའ་ངལ་ཕད་དང་འཕད་
བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདགུ	 	 	 དརེ་
བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་སེམས་
ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གི་དཀའ་ངལ་བུྱང་
དང་འབུྱང་བཞིན་པའི་རུྒྱ་རྐནེ་གང་ཡིན་པ་
ད་ེངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།	དཔལ་འབྱརོ་དང་མཐུན་རྐནེ་
འཕལེ་རྒྱས་སུ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དམིགས་བསལ་གི་
གཞོན་སྐེས་ཚོར་སེམས་ཁམས་ཀི་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པ་དརེ་ང་ཚོས་གདངོ་
ལེན་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་།	 སེམས་ཁམས་མི་
བད་ེབ་ཚོ་མཉམ་ད་ུབཞག་པ་ད་ེནརོ་འདགུ	
ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་བུྱང་ཡོད།	
ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་ག་རེ་འདགུ	 ང་ཚོས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 ང་
རང་རྒྱ་གར་གི་བྱང་ཤར་དང་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་
པའི་གཞིས་ཆགས་སོགས་ལ་སྐརོ་སྐདོ་བྱས་
པ་བརུྒྱད་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་སེམས་
ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
དངསོ་ཡོད་ར་འཕདོ་བུྱང་།	ཞསེ་གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད།	
༄༅།	 །ད་རེས་སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ི
གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དུག་པའི ་ལས་
ཉནི་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།	
ཐོག་མར་ཚོགས་གཙོའི ་དབུ ་འབྱེད་ཀི ་
གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་རྣམས་དནོ་ཕན་
ལནྡ་པ་དང་ཚགས་ཚུད་པའོ་ིཐགོ་ནས་བསྐང་
ཐུབ་སོང་བསམ་གི་ཡོད།
དརེ་བརནེ་ང་རང་ཚོ་ལས་རིམ་བསྐངས་
པའ་ིནང་ད།ུ	གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་
པའ་ིལས་བསྡམོས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨	
ལོའི ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པར་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་འབྲལེ་ཡོད་ལནྷ་ཁང་ཁབ་
ཁངོས་དང་བཅས་པའི་ལས་དནོ་སྙངི་བསྡུས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་སྙན་སྒོན་
ཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས།	 བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པས་དགོས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 དགངོས་
ཚུལ་གསུང་རུྒྱ།	 གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་ཀང་གསལ་བཤད་
དང་ལན་འདབེས་གནང་བའ་ིཐགོ་ནས།	 ད་
ལྟའི་འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་གནང་བཞིན་
པ་རེད།	 མ་འངོས་འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་
བྱ་འཆར་བཅས་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོསོས་
པའི་རེ་བ་ལྟ་བུ་བུྱང་ཟརེ་ནས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
རྩ་བའ་ིང་ཚོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	གཞིས་
ཆགས་དང་མི་འབརོ།	དཔལ་འབྱརོ་བཅས་
ཀི་གནས་སངས་རེད།	 ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་
གི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའི་ན་གཞོན་རྣམས་འདབ་
གཤོག་ཟུང་ལནྡ་གནང་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ།	 ད་ེ

བཞིན་གཙོ་བ་ོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་མཛད་འཕིན།	
སིྤ་ཚོགས་བད་ེའཇགས་ཡོང་ཐབས།	གཞན་

ཡང་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་གནང་ཐབས་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་
ཐབས་གནང་དགསོ་རུྒྱ།	 ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་ལ་འཕདོ་བསནེ་གི་གནས་སངས་
ཐགོ་ལ་ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་
རྒྱས་འགྲ་ོཡི་ཡོད་པ་དང་།	 མ་འངོས་པར་
ཡིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རུྒྱར་ང་ཚོ་བདོ་
པའ་ིདཔ་ེལརྟ།	 མི་ཉམས་གངོ་སྤལེ་དང་
ཉམས་པ་སོར་བཅུད་གནང་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་
ད་ེགཙོ་བ་ོའགན་ཁུར་མཁན་གི་འབྲལེ་ཡོད་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་རེད།	འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་
དནོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ལ་མཐུན་རྐནེ་
གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ད་ེལས་བྱདེ་རྣམས་ཀིས་
ལྷག་བསམ་དང་ལས་འགན་བཞེས་ཕགོས་
འད་ིཆགས་ཡོད་སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དབུས་སའི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པས་
ལས་འཆར་གང་ཡིན་ཡང་དནོ་ལ་སྨནི་པ་ལ་ྟ
བུ་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱར་གཙོ་བ་ོབཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་

དང་ཁོང་རྣམས་ལ་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་
ཞུ་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་འདི་ཡང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ད་རེས་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ལ་གཞུང་འབྲལེ་
མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་
གསུམ་འཇགོ་ཐུབ་ཡོད།	 སརྐ་རགས་ཅན་
གི་ད་ིབ་གཉསི།	 གཞན་ཡང་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་
འཆར་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ད།ེ	 བདོ་ནང་གི་
ཛ་དག་གནས་སངས་ཐགོ་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐདེ་ཀི་གྲསོ་འཆར་ད་ེཆགས་བསདྡ་
ཡོད་པ་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སིྤ་
འཐུས་མང་པ་ོཞིག་གི་ཆ་ཤས་བཞསེ་གནང་
བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
གི་ངོས་ནས་ཀང་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་ཙམ་
མིན་པར་གྲསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་ལྔ་འཇགོ་ཐུབ་
པ་བུྱང་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་བདོ་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སངས་ལ་ད་ལའྟི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བུྱས་ཀི་གནས་
སངས་ཤེས་ཐུབ་རུྒྱ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གི་གནས་
ཚད་ད་ེཤུགས་ཆེ་ཡོང་རུྒྱར་ངོ་གདངོ་ཆ་

ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་རུྒྱར།	 འབུྱང་འགུར་
མུ་མཐུད་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་ཀི་ཐབས་བུྱས་བཏནོ་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱའ་ི
གྲསོ་ཆོད་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ི
ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བགྲོ་གླངེ་དང་བསམ་ཚུལ་
སྤུངས་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་ད ེ་ཡང་ཧ་ཅང་གི་
ཡག་པ་ོབུྱང་སོང་ཟརེ་ནས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཉ་ེཆར་མང་གཙོའི་
དསུ་དན་གི་སབྐས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་ནང་ད་ུབསྔགས་བརོད་ཞུས་
ཡོད།	 ཨ་རི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཁམིས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཚུན་འགྲ་ོ
བསྐདོ་ཆོག་པའ་ིཁམིས་འཆར་	 Recipro-

cal Access to Tibet Act ཞསེ་པ་སིྤ་མོས་
ཀི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།	
གཞན་ཡང་ད་རེས་ང་ཚོ་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་
བཞིན་པའི་སབྐས་ལ་ཨ་རི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ནང་ནས་ཁམིས་འཆར་དརེ་སིྤ་མོས་ཀི་
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་ཐུབ་པར་ང་ཚོ་གྲསོ་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་དའེི་ཐགོ་ལ་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གླངེ་སླངོ་བུྱང་སོང་།	
ད་ེཡིན་དསུ་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་
བཞསེ་མཁན་གཙོ་བ་ོལམྕ་སྐ་ུ  Nancy Pelo-

ci མཆོག་དང་།	གཞན་ཡང་སྐ་ུཞབས་	Jim 

McGovern	 མཆོག	 ད་ེམིན་གྲསོ་འཆར་
འདནོ་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
མང་པ་ོཞིག་འདགུ	 ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་
ད་རེས་ག་ོསབྐས་ད་ེབརུྒྱད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་གཙོ་བ་ོཕག་
ལས་གནང་མཁན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་རེད།	 འབྲལེ་ཡོད་དནོ་གཅདོ་

རེད།	 འབྲལེ་ཡོད་བདོ་མི་ཚང་མས་ཕར་
གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཀི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བ་ལས་བུྱང་བ་ཡིན་དསུ།	 འབྲལེ་
ཡོད་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་གི་བསགྔས་
བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བུྱང་།
ད་རེས་ང་ཚོ་ལས་རིམ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་
འད།ི	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅོས་ད་ེཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད།	 རྩ་བའ་ིའཛིན་སྐངོ་བཀའ་
ཤག་ནས་སིད་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་
ཐངེས་གཅིག་གི་འདམེས་ཐནོ་གི་བཟ་ོབཅསོ་
ཁམིས་འཆར་བསམས་ཕབེས་པ་རེད།	 དའེ་ི
ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་དགེ་སྐོན་དང་གནས་
སངས་མང་པོའི ་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སིྤ ་
འཐུས་རྣམ་པ་རེད།	འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
ནས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞིག་སྤུངས་ཐུབ་
པ་ད་ེཡག་པ་ོབུྱང་སོང་བསམ་གི་ཡོད།	 མ་
འངོས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་ཆེད་ཀི་ས་
བནོ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།	 རྩ་བའ་ི
ང་ཚོ་དངསོ་སུ་ལག་བསར་བརུྒྱད་རིམ་ནང་
ད་ུབཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གནས་སངས་ད་ེ
རང་དབང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་
ཕགོས་ཐམས་ཅད་ནས་བསྡརུ་ན།	 བསྡརུ་
ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།
		

འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས་ངལ་སེལ་ཆེད་རོགས་དངུལ་
ཨ་སྒརོ་ཁ་ིལ་ྔགསོལ་སྩལ་མཛད་པ།	

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡའ་ི	 In-

donesia	 མཚོ་གླངི་ཁུལ་ད་ུས་ཡོམ་གིས་
རྐནེ་བྱས་ནས་གླ་ོབུར་ད་ུམཚོ་རླབས་ཤུགས་
ཆེ་བརྡལོ་བར་བརནེ་མཚོ་འགྲམ་ད་ུགནས་
པའ་ིམི་གྲངས་	 ༨༠༠	 ཙམ་རྐནེ་ལམ་ད་ུ
བཏང་བ་མ་ཟད།	 སྡདོ་ཁང་སོགས་རུྒྱ་ནརོ་
ལོངས་སྤོད་ལའང་གཏརོ་སྐོན་ཚབས་ཆེ་
བཏང་བར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་ཡུལ་
དའེི ་སིད་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་ཇོ་ཀོ་ཝི ་ཌོ་ཌུ ་	
Joko Widodo	 མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བ་བརུྒྱད་ངལ་སེལ་

ཆེད་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ཁ་ིལ་ྔགསོལ་སྩལ་
མཛད་འདགུ	 ད་ེཡང་ཐུགས་གསོ་མཛད་

པའ་ིགསུང་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།

སུ་ལ་ཝ་ེསི་གླངི་ཕན་	 Sulawesi	 ད་ུས་
ཡོམ་དང་མཚོ་རླབས་ཤུགས་ཆེ་འགོ་མི་མང་

པའོ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་རུྒྱ་དངསོ་སོགས་ལ་

གཏརོ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་བུྱང་ནས་དཀའ་སྡུག་
ཧ་ཅང་མོང་བཞིན་ཡོད་སབས་ངོས་ལ་བླ་ོ
ཕམ་ཧ་ཅང་བུྱང་།	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
དང་གོད་ཆག་འགོ་ཚེ་སགོ་ཤོར་བའི་ཤུལ་
ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད།	 ད་ེབཞིན་རྨས་
སྐནོ་ཕགོ་པའི་མི་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་སྦྲགས་
སེམས་གསོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
སིྤར་རྨས་མ་རྣམས་ལ་སནྨ་བཅསོ་དང་ངལ་
སེལ་ལས་གཞི་སོགས་ཚགས་ཚུད་འགྲོ་
བཞིན་ཡོད་པ་ཕན་ལ་ཤེས་རགོས་ཡོད་ཀང་
ངོས་ཀིས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་
སླད་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་ཆེད་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་ཐབེབ་རྩ་བརུྒྱད་ཨ་སྒརོ་ཁི་ལྔ་ཞལ་
འདབེས་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤར་༡༩༨༢	 ལོར་ཕན་རང་ཉདི་ཨིན་ཌ་ོན་ེ
ཤི་ཡའ་ིབྷུ ་ར་ུབྷ་ོདརུ་	 Borobudur	 ནང་
པའི་གནས་ཆེན་ད་ུསནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀི་སྐུ་བརྙན་བིྱན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེམཇལ་
རུྒྱའ་ིསལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་བུྱང་།	 ”	
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༨	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཡུལ་དའེ་ི
སུ་ལ་ཝེ་སི་གླིང་ཕན་ད་ུརྒྱ་མཚོའི་འགོ་ཏུ་
ས་ཡོམ་ཤུགས་ཚད་	 ༧.༥	 བརྒྱབ་ས་ེམཚོ་
རླབས་ཤུགས་ཆེ་བུྱང་བར་བརནེ་མི་གྲངས་	
༨༠༠	ཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་བསྐར་བཅསོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༣༠	 ཐགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་
ཚོགས་ཁང་ནང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འསོ་
བསྡུའི་སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅོས་དང་འབྲལེ་
བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་
སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་

སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དུག་
པའི་སྐབས་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞིར་བསྐར་
བཅོས་ཁིམས་ཡིག་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་
པ་དང་སྦྲགས་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་
གསུང་དནོ།	 ཚོགས་དུང་ལ་ྷཁང་ཚེ་རིང་
སབོས་རྒྱལ་ལགས་འདརི་ཆེད་ད་ུཕབེས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དེ་ རིང་འོས་བསྡུའི ་ སིྒག་གཞིར་བསྐར་
བཅོས་ཡིག་ཆར་སིད་སྐོང་གིས་མཚན་
རགས་བཀོད་པར་བརནེ་ད་ནས་བཟུང་
ཁིམས་སུ ་གཏན་འབེབས་བུྱང་བ་རེད།		
གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་
རེད།	 ད་ེས་ྔསདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་འསོ་
བསྡུ་དསུ་ཡུན་རིང་དགས་པའི་རྐེན་གིས།		
དསུ་ཚོད་ཐུང་ད་ུགཏང་དགོས་ཀི་འདགུ་

ཅསེ་གསུང་མཁན་སིྤ་མོས་བུྱང་ཡོད།	 ད་ེས་ྔ
ཡིན་ན་དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་སུ་
ཟླ་བ་དུག་དང་།	 	 ཉ་ིམ་རིྩ་བ་ཡིན་ན་ཉནི་
གྲངས་	 ༡༨༠	 འགརོ་གི་ཡོད།	 	 	 དའེ་ི
སངྒ་སྔནོ་འགྲ་ོབརིྩས་ན་ཉནི་གྲངས་	 ༢༠༠	
ལགྷ་འགརོ་གི་ཡོད།		སདླ་ཕིན་ཉནི་གྲངས་	
༡༠༠	 ལས་ཉུང་བའ་ིནང་འསོ་བསྡ་ུཚར་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	དསུ་ཚོད་ལབྡ་གཅིག་ཉུང་ད་ུ

བཏང་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	དང་།	ལགྷ་པར་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་ཆོལ་ཁའ་ིཕགོས་ཞནེ་
གི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོབུྱང་བ་རེད།
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དུག་
པའི་ལས་ཉནི་དགུ་པའི་སྔ་དའོི་ཚོགས་དསུ་
ཐགོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་
གཞི་བསྐར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ཡོངས་སུ་
གུྲབ་ས།ེ	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞི་པ།	 དངུལ་
དངསོ་སོགས་ལྐགོ་རྔན་སྤདོ་ལེན་དང་རུྒྱད་
སྐལུ་ཐབས་ཤེས་ཞསེ་པའ་ིནང་གསེས་བདནུ་
པའི་ཐོག་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་སིྒག་འཛུགས་
དང་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག	 	 གཞུང་འབྲལེ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སིྐད་སྡུག་ཁག་བཅས་
ཀིས་སིད་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་གཞི་

འདནོ་པ་དང་།	རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་
རིགས་བྱདེ་མི་ཆོག་ཅསེ་བཟ་ོབཅསོ་ཁིམས་
འཆར་ལ་བགྲ་ོགླངེ་ལྷུ ག་པ་ོགནང་མཐར།		
ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་གསུམ་ཆ་གཉསི་ཀི་རྒྱབ་
སྐོར་ཐོག་བཟོ་བཅོས་ཁིམས་འཆར་དེ་
གཏན་འབབེས་ཀིས་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་
ཡོད།	 རུྒྱན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་
བཅའ་ཁམིས་ཀི་དགངོས་དནོ་ལརྟ་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པ་མེད་པའི་མང་གཙོ་ཞེས་པ་ད་ེཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཆགས་ཡོད།
ད་ནས་བཟུང་སིད་སྐོང་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
འསོ་མིར་བཞེང་དགོས་ན་གང་ཟག་སྒརེ་
སོ་སོས་བཞེངས་ཏ་ེའསོ་ཤོག་ཐོབ་ཐབས་
དགསོ་པ་མ་གཏགོས།	 ཆོལ་ཁ་དང་ཚོགས་
པ་ཁག་གིས་སིད་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་
མི་མིང་འདནོ་བྱདེ་པ་དང་གསལ་བསྒགས་
རིགས་གཏན་ནས་སྤལེ་མི་ཆོག་པ་གསལ་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེདངསོ་གནས་འགྲགི་འདགུ་
བསམ་པ་བུྱང་།
གཞི་རྩའི་བདོ་པའི་མི་འབརོ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་
མི་འད་བ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུའི་ནང་ཁ་འཐརོ་
ནས་གནས་ཡོད་ཀང་།	 	 མི་འབརོ་གྲངས་
ཀ་བརིྩ་བ་ཡིན་ན་འབུམ་གཅིག་དང་ཕེད་
ཀ་མ་གཏགོས་མེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་འསོ་མི་གང་འད་ཞིག་བཞེངས་
རུང་བདོ་པའི་མི་འབརོ་འབུམ་གཅིག་དང་
ཕདེ་ཀས་ཧ་མ་གོ་བ་ད་ེའདའི་གནད་འགག་
མཐངོ་གི་མི་འདགུ	 ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་
ཡོད་པའི་ལུང་པ་ཁག་གི་ནང་གཟགིས་དང་།	
ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིདགསོ་དནོ་དང་རྩ་དནོ་
གཉིས་བར་ལ་བསྡུར་ཡོང་དསུ་སྐབས་རེ་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་དགོས་དནོ་གལ་ཆེ་བ་
བརིྩས་ཏ་ེརྩ་དནོ་གལ་ཆེ་བ་མ་བརིྩས་མཁན་
ཡོང་གི་ཡོད།	 ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིནང་

ཕག་ལས་གནང་མཁན་མི་སྒརེ་ཡོང་གི་ཡོད།
དརེ་བརནེ་སྒརེ་དནོ་དང་ཚོགས་པ་གཉསི་
ལས་སྒ ེར ་ད ོན ་གལ་ཆེ ་བར་བརིྩས་ཏེ།	
ཚོགས་པ་བདེ་སྤོད་བཏང་ནས་རྩ་དནོ་ལ་
མ་འཚམ་པའི ་ཕག་ལས་གནང་སིད་པ་
རེད།	 ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་མེད་པའ་ིཐགོ་
མང་གཙོའ་ིལམ་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་ན།	 ཕུགས་
ལ་ལྷིང་འཇགས་དང་ཞི་འཇམ་ཡོང་གི ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་ཁམིས་
འཆར་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དརེ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡོད།	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཞི་རྩའ་ི
སྔནོ་འགྲ་ོདང་དངསོ་གཞི་གཉསི་ཀ་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 སདི་སྐངོ་གི་སྔནོ་འགྲ་ོདང་དངསོ་
གཞིའི་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་དབུས་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་སིད་སྐོང་གི་དངོས་གཞིའི་
འོས་གཞི་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་
བསྒགས་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེའསོ་
གཞི་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང་།	 ད་ེལ་སྔནོ་

འགྲའོ་ིའསོ་ཤོག་ཁནོ་འབརོ་གི་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༡	
ལས་མི་ཉུང་བའི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཡོད་ཚེ་ཁ་
གཏད་མེད་པའི་སིད་སྐངོ་ལ་འདམེས་ཐནོ་
བུྱང་བར་ངོས་འཛིན་གསལ་བསྒགས་བྱ་
རུྒྱ།	 མེད་ཚེ་སྔནོ་འགྲའོ་ིའསོ་བསྡ་ུབསྐར་
ད་ུབྱདེ་དགསོ།	 འནོ་ཀང་སྔནོ་འགྲའོ་ིའསོ་
བསྡུའི་སྐབས་འསོ་མི་གཅིག་ལ་འསོ་ཤོག་
ཁནོ་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་	 ༦༠	 ཡན་ཐབོ་ཡོད་
ཚེ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་འགྲ་ོམི་དགོས་
པར་སིད་སྐོང་ལ་འདམེས་ཐོན་བུྱང་བར་
ངསོ་འཛིན་གསལ་བསྒགས་བྱ་རུྒྱ་བཅས་ང་ོ
ཡོད་སིྤ་འཐུས་གསུམ་ཆ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	 ད་རེས་གྲསོ་
ཚོགས་ནས་ཁིམས་འཆར་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་དསེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་དང་
འསོ་བསྡ་ུལྷངི་འཇགས་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་
ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	།

Comedy བཞད་གར།	

print	out པར་བཏནོ།	

printer པར་སུྐན་འཕུལ་འཁརོ།

press	conference གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས།

president-elect བདམས་ཐནོ་སདི་འཛིན།	

print	media པར་སུྐན་བརུྒྱད་ལམ།
printing	press པར་སུྐན་འཕུལ་ཆས།

presstitude གནས་ཚུལ་རུན་སིྒག
Viral རྒྱ་ཁབ།	ཁབ་གདལ་མུར་པ།ོ		

Help Line རོགས་འབདོ་འབྲལེ་ལམ།

Cyber Surfer དྲྭ་སྤདོ་པ།		

Cyber Soldier དྲྭ་རྒྱའ་ིདམག་མི།	

Cyber Crime དྲྭ་ལམ་ཉསེ་སྤདོ།	

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།


