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ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་
པ་དང་ལས་བདེ་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག་བདོ་མི་མང་

སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༧	
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༤༠	 ཐགོ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་པར་
ཝིན་ཀུ་མར་མཆོག་དང་།	 ཁངོ་གི་ལནྷ་མངའ་
སྡའེི་ལས་བདེ་དང་དྭངས་དམག་ཟུར་པ་བཅས་
མི་གངས་	༢༠	ཙམ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་པར་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་གིས་ས་ེལེན་དང་སྦྲགས།	
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་མང་གཙོའ་ིབུང་བའ་ིསྐརོ།	
བདོ་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་བར་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐོག་
ནས་འབལེ་བ་ཇི་ཡོད་དང་ལྷག་པར་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 ས་མཚམས།	 ཁརོ་ཡུག་བཅས་
ཀི་འབལེ་བའ་ིསྐརོ།	 ད་ལ་ྟབདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས།	 བདོ་ནང་བདོ་མི་རྣམས་ནས་
མུ་མཐུད་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་
བུས་ལ་ང་ོརོལ་གནང་བཞིན་ཐགོ་བདོ་མི་རན་
གཞོན་བར་གསུམ་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་རང་
ལུས་མེར་བསགེས་ཕུལ་བའ་ིསྐརོ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ནང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་དངསོ་
ཡོད་ལོ་རུྒྱས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་
ཐོག་མ་འངོས་པར་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་
སྐོང་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་སོང་བ་
བཅས།	།

སབྐས་	 ༡༣	 མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་མི་འད་
བའ་ིགཞནོ་སྐསེ་འག་ོཁདི་ཚོགས་འད་ུཞིག་

བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༠	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་
ཊོན་ད་ུསབྐས་	 ༡༣	 མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་
འད་མིན་གི་གཞོན་སྐེས་འགོ་ཁིད་ཚོགས་འད་ུ
དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཨ་རི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 	 བདོ་
མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་
བདོ་མི་	 ༡༥༠༠༠༠	 ལགྷ་ཙམ་རྒྱ་གར་བཙན་
བོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ད་བར་མི་
ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་གཞིས་
སུ་གནས་འཁོད་བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སདི་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་འགོ་
དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མངོ་བཞིན་ཡོད།འནོ་ཀང་
བདོ་མི་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་སྙངི་བཅངས་ཐགོ་
འཇིགས་ཞུམ་མེད་པའི་སྒ་ོནས་བདོ་དནོ་འཐབ་
རྩདོ་མུ་མཐུད་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།			ད་
བར་བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་ན་བདོ་མི་	 ༡༥༣	 རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་དང་།	 ད་ེཡང་བདོ་
མི་ད་ེདག་ཕལ་མོ་ཆེའི་མངནོ་འདདོ་གཙོ་བ་ོནི།	
༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བདོ་ལ་མུར་ད་ུ
གདན་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ལ་རང་དབང་
དགསོ་པ་བཅས་ཡིན།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	༢༩	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༥	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླ
ན་མེད་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སྙན་
གགས་ཆེ་བའི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི ་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༩	
འཁརོ་བའི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོབཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་
གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་པྲ་དབི་ཏམ་ཏ་	Shri Pradeep Tam-

ta	 མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ 
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ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ།	 	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་
ཁག་གི་འགན་འཛིན།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

རྣམ་པ།	 དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་
རྣམ་པ།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ཕི་ནང་
གི་གསར་འགདོ་པ།	 ད་ེབཞིན་གཉུག་མར་
གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷགས་པའི་བདོ་མི་
སེར་སྐ་རན་དར་གཞོན་གསུམ་སོགས་ཁནོ་
མི་གངས་བརྒྱ་ཕག་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བདོ་གཉསི་
ཀི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་བཞིན་པར་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་

དར་མཁའ་དབིངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་།
ད ེ་ནས་བོད་ཀི ་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ནོ་
བ ེལ་ཞི ་བདེའི ་གཟེངས་རྟགས་ཀི་བསྟདོ་
དབངས་མཉམ་གཞས་ཕུལ་གུབ་མཚམས་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའི་སི་
ཞུ་གནང་མཁན་ཞབས་ལོ་	 ༢༥	 ལོན་པའ་ི
ལས་བེད་རྣམས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གཟེངས་བསྟདོ་
ལེགས་སྐསེ་གནང་གུབ་བསྟནུ།	 རྡ་ཤོད་བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་རྐྱང་གཞས་རྩ་བའི་བླ་མ་
ཞསེ་པ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེནས་དཔལ་
ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
བསྟནུ།	 ཡོངས་གླངི་སླབོ་༊གྲྭའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་
ནས་འཛམ་གླངི་སིྐད་པ་ོཞསེ་པའི་འཁབ་སྟནོ་
གནང་རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་སི་ཞུ་བ་ལུགས་
མཐུན་བགསེ་ཡོལ་དང་།	 བགསེ་ཡོལ་ས་ྔ
བསུར་ཕབེས་མཁན་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ལ་
ལེགས་སོའི་ཕག་འཁེར་དང་བདོ་རེ་སོང་

བཙན་སྒམ་པའོི་སྐུ་བརྙན་བིན་ཅན་འབུལ་
སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 འད་ིལོ་བགསེ་ཡོལ་བ་ཉ་ི
མ་དག་འདལུ་ལགས་སུ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཕག་འཁརེ་གནང་།	 ད་ེརསེ་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ལོའི་དབར་སིྐད་འདོ་སྡརེ་སི་ཌི་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་མཆོག་
གིས་དབུ་འབདེ་གནང་།	 ད་ེནས་ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཇ་ེ
སིང་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
བསྟནུ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་
གི་ལས་བེད་ནས་ཕུ་ཡི་བསམ་གླིང་དགོན་
པ་ཞསེ་པ་འཁབ་སྟནོ་ཞུས།	 ད་ེནས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་པྲ་དིབ་ཏམ་ཏ་མཆོག་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་
སོགས་ནས་གཞས་ས་གཟིགས་འབུལ་གནང་
རསེ་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་
གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་གིས་ས་ེཁདི་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ད་ེབམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མུམ་བྷ་ེམཐ་ོསླབོ་ཏུ་ནང་
པའི་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་རུྒྱ་འབས་མན་
ངག་བདནུ་གི་བམས་པའི་སྐརོ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་
ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་མཛད་འདགུ	 སབྐས་
ད ེར་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་ཀིས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དནོ།	 ཆོས་ལུགས་བ་ེབག་པ་གཅིག་ལ་
བརྟནེ་ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་དགོས་བུང་
ཚེ་གཞན་གི་རྣ་བར་འག་ོརུྒྱ་མ་རེད།	 དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པར་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་མིའི་ལྷན་
སྐེས་བམས་བརྩེའི ་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ ་
གཏངོ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགོས།	
ངོས་ཀི་འགན་ཁུར་གཙོ་བ་ོགཅིག་ནི་དངེ་
དསུ་རྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་བསྐར་གསོ་བ་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན།	བདེ་ལུགས་བདེ་སྟངས་དའེང་ཆོས་ཀི་
སདྐ་ཆའི་ཐགོ་ནས་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ཡོན་གི་
ང་ོབ་ོཁ་ོནའ་ིཐགོ་ནས་བ་རུྒྱ་རེད།	 	རྒྱ་གར་

གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ལམ་སལོ་ནང་རིས་
མེད་	 Secular	 ཞསེ་པའ་ིཐ་སདྙ་འད་ིཆོས་
ཁས་ལེན་མཁན་ཙམ་མ་ཟད།	 ཆོས་ཁས་མི་

ལེན་མཁན་ལའང་གུས་བཀུར་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་
སལོ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དརེ་གོ་དགོས།	
ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་རང་རུྒྱད་
མ་དལུ་བ་བདེ་མཁན་ཉནོ་མོངས་པའི་བླ་ོམ་
རུང་བ་ད་ེདག་ལ་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་
བཤད་ནས་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་ཕགོས་སྐརོ་རྒྱས་
བཤད་ཡོད་པ་དསེ་བསམ་བླརོ་འགུར་བཅསོ་
བཏང་ནས་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་
རེད།	 རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ལས་

ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ་སྒ་ོནས་བླའོི་རྣམ་
གཞག་དང་བདེ་ལས།	 ད་ེབཞིན་ཉནོ་མོངས་
པའི་བླའོི་བདེ་ལས་དང་དརེ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་

ཕགོས་སྐརོ་གཏངི་ཟབ་པ་ོཤེས་ཐུབ།	 རྒྱ་
གར་བ་ཁེད་ཚོས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ལ་བརྟནེ་པའི་ཕི་དངསོ་པའོི་འཛུགས་
སུྐན་ཡར་རྒྱས་དང་དསུ་མཚུངས།	 རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ལས་གསུང་པའི་ནང་
གི་བསམ་བླའོི ་འགོ་སྟངས་དང་བེད་ལས་
ལ་བརྟནེ་ནས་སེམས་ཞི་བད་ེལྡན་པ་ཞིག་
བཟ་ོཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྟབས།	 གནའ་དངེ་ཟུང་
འབལེ་ཐགོ་ནས་སླབོ་འཁདི་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	

སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་རང་
གི་ནང་ད་ུབསྐར་གསོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བུང་བ་
ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་གི་ཁིམ་
མཚེས་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་ཁག་ལའང་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡིན།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གིས་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ལས་གསུང་
པའི་བམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་
ཐུབ་པ་ཞིག་བུང་ན་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུབམས་
བརྩརེ་བརྟནེ་པའ་ིདནོ་དམ་གི་སིྤ་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་ངསེ་ཡིན།		
ང་ཚོར་ཕི་དངསོ་པའོི་མཐུན་རྐྱནེ་ལ་མཚོན་
ན་ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	
འནོ་ཀང་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་གནས་
སྟངས་ལ་གཟགིས་དང་།	 ང་ཚོ་དང་གཅིག་
མཚུངས་ཀི་འག་ོབ་མི་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་
དམག་འཁུག་དང་མུ་གའེི་འཇིགས་པ་སོགས་
ལ་བརྟནེ་ནས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངོ་བཞིན་
པ་ན་ིཀུན་གི་མཐངོ་ཆོས་སུ་གུར་ཡོད།	 དའེ་ི
རུྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།
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བདོ་ནང་འག་ོའངོ་ཆོག་པའ་ིགསོ་ཆོད་ལ་སིྤ་མོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་དག་འགོ་
ཨ་རིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོར་བདོ་ནང་
ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་བེད་མ་བཅུག་པར་
བརྟནེ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་སོགས་ཀིས་
འབད་བརྩནོ་གནང་འབས་སུ།	 ད་ཆ་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀས་བདོ་
ནང་ད་ུཨ་རིའི་མི་སེར་སུ་ཡིན་རུང་རང་
དབང་ཐོག་ནས་འག་ོའོང་ཆོག་པའི་གསོ་
ཆོད་ལ་སིྤ་མོས་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
འདགུ	 	 གསོ་ཆོད་ད་ེཁམིས་མཐུན་གཏན་
འབབེས་ཐུབ་ཆེད་ད་ཆ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
མཆོག་གི་མཚན་རྟགས་ཁོ་ན་དགོས་པ་མ་
གཏགོས་ཁིམས་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་གཞན་གང་
ཡང་ལགྷ་མེད།	 ད་ེཡང་གསོ་ཆོད་ད་ེལརྟ་
ན་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ལས་བདེ་དང་གསར་
འགདོ་པ།	 མི་སེར་དཀུས་མ་བཅས་བདོ་
ནང་འག་ོརུྒྱར་མཐངོ་མཆན་མ་སྤད་མཁན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ་སུ་ཡིན་རུང་ཨ་
རིའ་ིནང་འག་ོའངོ་བདེ་མི་ཆོག་པ་རེད།
དརེ་བརྟནེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ལ་ད་ེལྟ་
བུའི་གསོ་ཆོད་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་དརེ་
སིྤ་མོས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཨ་རིར་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གིས་གཙོ་འགན་ཐོག་གོས་ཆོད་ད ེ་
ཁིམས་མཐུན་གཏན་འབབེས་ཐུབ་ཆེད་དསུ་
ཡུན་རིང་པའོི་རིང་ནས་གསོ་ཚོགས་གོང་
འགོ་གཉིས་ཀའི་འབལེ་ཡོད་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི ་རྣམས་མཇལ་འཕད་སོགས་
གཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་གནང་
བའི་འབས་བུ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུང་དནོ།		
“ངས་རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་དབུ་ཁིད་ཀི་བས་རསེ་ལ་ཡི་རངས་

བསགྔས་བརདོ་ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	 ལགྷ་པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་

རི་ཆཌ་སྒརེ་	Richard Gere	མཆོག་དང་།
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཆི་	Mat-

teo Mecacci མཆོག་གིས་གསོ་ཆོད་ད་ེགསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ནང་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་
ཆེད་ད་བར་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ད་ེལམ་
ལྷངོས་བུང་བར་དམིགས་བསལ་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལྷག་པར་ངས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	 Jim McGovern 

མཆོག་གི་ཕུལ་བུང་དབུ་ཁིད་ཀི་ལམ་སྟནོ་
འགོ	 གསོ་ཆོད་ད་ེཐགོ་མར་གསོ་ཚོགས་
ནང་ཁམིས་འཆར་བཏནོ་གནང་བ་དང་།	ད་ེ
ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་རེན་ཌི་
ཧལཌ་གི་རེན་	 Randy Hultgren མཆོག་
དང་།	གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ
Marco Rubio	མཆོག			ད་ེབཞིན་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཊམ་མི་བལྷ་ཝིན་ Tammy 

Baldwin	 མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་
བཅས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་དངསོ་ཤུགས་
བརུྒྱད་གསུམ་ནས་གསོ་ཆོད་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་

གནང་མཁན་ཡོངས་ལའང་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།	“ཞསེ་གསུང་པ་མ་ཟད།	ཨ་
རིའི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་ས་གནས་

བདོ་རིགས་ཚོགས་པ།	ད་ེབཞིན་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔའོི་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཨ་རིའི་མི་མང་བཅས་ལའང་
གསོ་ཆོད་ད་ེཁིམས་མཐུན་གཏན་འབབེས་
ཡོང་ཐབས་སུ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བརྟནེ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་འདགུ
སིྤར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ཨ་རིའི་
ནང་ཐངེས་མང་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
སབྐས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་སྟ་ེགསོ་ཆོད་ད་ེཁིམས་མཐུན་གཏན་
འབབེས་ཡོང་ཐབས་ཆེད་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་
ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	
སིྤར་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གིས་ཨ་བདོ་མཐུན་ཚོགས་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བཅས་དང་ལྷན་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༤	 ལོ་ཙམ་ནས་གསོ་ཆོད་ད་ེཁམིས་
མཐུན་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཚོགས་པ་སོ་སོའི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
སོ་སོའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་

མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་ཞུ ་གཏུག་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འག་ོབཙུགས་ཡོད།	
དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་

མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ	 Marco Rubio	 མཆོག་
གིས་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་ནང་གསོ་ཆོད་ད་ེ
ཐགོ་མར་ང་ོསྤདོ་གནང་སབྐས་གསུང་དནོ།	
“བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཕི་
མིར་བལ་ྟརུ་མ་བཅུག་པ་ད་ེན་ིབདོ་མིའི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་
རེད།	 རྒྱ་རིགས་ལས་བདེ་པ་ཚོ་ཨ་རིར་
རང་དབང་ཐོག་ནས་འག་ོའངོ་ཆོག་ཀང་།	
ཨ་རིའ་ིལས་བདེ་དང་གསར་འགདོ་པ།	ཨ་
རིའི་མི་སེར་ཡིན་པའི་བདོ་མི་ད་ེདག་བདོ་
ནང་འག་ོའངོ་ལ་དམ་དག་བདེ་བཞིན་པ་ན་ི
མག་ོགཉསི་མའ་ིབདེ་བབ་ཅིག་རེད།	 ངའ་ི
རེ་བར་སིད་འཛིན་ཊམ་མཆོག་གིས་གསོ་
ཆོད་དརེ་མཚན་རྟགས་སྐནོ་ནས་ཨ་རྒྱ་ཡུལ་
གཉསི་དབར་ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་ཐགོ་བར་ེ
ལེན་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཆི་	 Matteo Mecacci	
མཆོག་གིས་དསུ་སབྐས་འད་ིན་ིཨ་རིས་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་

ཁདོ་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པ་ཞིག་དང་།
ས་གནས་བད་ེའཇགས་དང་འབལེ་བའི་
ཐབས་བུས་སིད་བུས་རྨད་ད་ུབུང་བ་ཞིག་
ཀང་རེད།	 ད་ཐངེས་ཁམིས་འཆར་ད་ེགསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ཀས་སིྤ་མོས་ཐོག་
ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་དསེ་ཨ་རྒྱ་ཡུལ་
གཉསི་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་ཐགོ་ནས་བར་ེ
ལེན་བེད་དགོས་པའི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་
ཞིག་བཏང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ད་ེནི་འབུང་འགུར་ཨ་རིའི་ཕི་འབལེ་སིད་
བུས་ཁངོས་ནས་གནད་དནོ་གཙོ་བ་ོཞིག་ལ་
མུ་མཐུད་ངོས་འཛིན་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་
བརྡ་ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞིག་བཏང་བ་
རེད།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཨ་རིའ་ིམི་མང་
ཚོས་བདོ་དནོ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་དསེ།	 རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིམི་
མང་ཚོས་པ་ེཅིང་སིད་གཞུང་གི་དང་བདནེ་
མིན་པའི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ད་ེད་
ཆ་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ད་ུདར་སྤལེ་བདེ་བཞིན་
པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་བེད་པ་ཞིག་
རེད།	”	ཅསེ་གསུངས།	
གཞན་ཡང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་ཞབས་བུ་ཆུང་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།“ད་ཆ་
གོས་ཆོད་ད་ེགོས་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་ཟནི་སྟབས།	 	 	 སདི་འཛིན་ཊམ་
མཆོག་གིས་མཚན་རྟགས་བསྐོན་ནས་ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལག་བསྟར་གནང་བ་
བརུྒྱད།	 	 ཨ་རི་བ་དང་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་
ནང་འག་ོརུྒྱར་ཆོག་མཆན་མི་སྤདོ་མཁན་རྒྱ་
རིགས་ལས་བདེ་ཚོ་ངསོ་འཛིན་གིས་ཁོ་པ་
ཚོ་ཨ་རིར་འག་ོའངོ་ལ་དམ་དག་བཀག་སྡམོ་
གནང་དགསོ།	”	ཞསེ་གསུངས།	།

འཇར་མ་ན་ིགཞུང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཆེས་མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
བདོ་ནང་བལ་ྟསྐརོ་ཕབེས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༥	
ཉནི་གི་ཕི་དརོ་འཇར་མ་ན་ིགཞུང་གི་འག་ོབ་

མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་བྷར་སྦལེ་ཀོབ་
ལར་	Barbel	Kofler	མཆོག་བདོ་ནང་བལ་ྟ

སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་དང་
ལྷན་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་དང་ཤིན་

ཅང་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་
དནོ་ཐད་གསོ་མོལ་སདླ་ཕབེས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ལྕམ་སྐུ་བྷར་སྦལེ་ཀོབ་ལར་མཆོག་

ཐོག་མའི་འཆར་གཞིར་ཤིན་ཅང་ནང་ད་ུ
འག་ོབསྐདོ་ཆོག་པའི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད་
ནའང་རྒྱ་གཞུང་གི་དརེ་ངསོ་ལེན་མ་བས་
པར་བརྟནེ་ཐངེས་འདིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གསོ་མོལ་ད་ེཕི་ཚེས་	 ༦	 དང་	 ༧	
བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལ་ྷསར་ཚོགས་ཡོད།
ལྕམ་སྐུ་སྐུ་བྷར་སྦལེ་ཀོབ་ལར་མཆོག་གིས་
རྒྱ་ནག་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱའ་ིམངའ་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཤིན་ཅང་དང་བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་
སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་གནང་བ་དང་
འབལེ་གསུང་དནོ།	 བདོ་ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་

དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་དང་།	 ཆོས་
དད་རང་དབང་མེད་པའ་ིགནས་སྟངས།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀི ་སླབོ ་
གསོའི་ལས་གཞི་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་
སེམས་ཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 ད་ལམ་
ཤིན་ཅང་ནང་བལྟ་སྐརོ་འག་ོམ་ཐུབ་ཀང་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་ཛ་དག་ལ་གཞིགས་ན་གསོ་མོལ་ད་ེ
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེའསོ་ཤིང་
འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུང་གནང་
འདགུ
ཐེངས་འདིར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཇར་མ་ནི་
གཞུང་འབལེ་སྐུ་ཚབ་བདོ་ནང་འག་ོབསྐདོ་

ཆོག་མཆན་སྤད་པ་ད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོར་
ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་	 Nancy Pelosi	
མཆོག་གིས་ས་ེའཁིད་པའི ་ཨ་རིའི ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི ་ཁག་གཅིག་བོད ་ནང་
ཕབེས་པ་ནས་བཟུང་ད་རེས་ཐེངས་དང་
པ་ོད་ེཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 སིྤར་ཨ་རིའ་ི	
Freedom House	ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིམང་
གཙོ་དང་།	 ཆབ་སདི།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའ་ི
ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐརོ་གཞིགས་ན་བདོ་ནང་བལ་ྟ
སྐརོ་འག་ོརུྒྱ་ད་ེབང་ཀོ་རི་ཡ་ལས་ཁག་པ་
ཡོད་པ་རེད་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།	།
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ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ད་བར་འཆམ་མཐུན་དང་མཉམ་རབུ་ཐགོ་ནས་མི་ཚེ་
སྐལེ་བ་མ་ཟད་མ་འངོས་པར་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	དང་ཚེས་	༡༡	བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་
བཞུགས་སྒར་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཧིན་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་དང་།	 རྡ་ས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཟུང་སྦྲལེ་

ཐགོ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་ད།ུ	ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སྟནོ་ཐངེས་	༢༣	
མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོདང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ན ོ་
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ད་ེམི་ལོ་	 ༢༩	 འཁརོ་བ་བཅས་དསུ་
ཆེན་གཉསི་འཛོམས་ཀི་མཛད་སྒ་ོཞིག་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་
གནས་མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་

བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཱ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	གཞན་ཡང་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་དང་།	 ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ།	 ས་

གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་ས།	 ད་ེབཞིན་ས་
གནས་བདོ་མི་དང་ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་
པ་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་
གནས་མཆོག་གིས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པ་འཛུགས་དགོས་པའི་དམིགས་
ཡུལ་ན།ི	 རིག་གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་
འད་མིན་གི་མི་མང་ཕན་ཚུན་དབར་མཛའ་
བརྩའི་འབལེ་ལམ་གོང་འཕལེ་བཏང་བ་
བརུྒྱད་འཆམ་མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་བསུྐན་
རུྒྱ་ཡིན་པ་དན་སྐུལ་བཏང་བ་སྦྲགས་གསུང་
དནོ།	 “ད་བར་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དབར་

འཆམ་མཐུན་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་
མི་ཚེ་སྐལེ་བ་རེད།	 མ་འངོས་པར་ཡང་
ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དབར་མུ་མཐུད་དམ་ཚིག་
གཙང་མ་གནས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེརསེ་དམིགས་
བསལ་སྐུ ་མགོན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག་གིས་ད་ེསྔནོ་ཧ་ིམཱ་ཡའི་དསུ་སྟནོ་
འགའ་ཤས་སུ་བཅར་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུང་བ་
དང་།	 ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་
ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་དང་དསུ་སྟནོ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་ཕགོས་ཐད་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།	 འཕགས་བདོ་གཉསི་ལོ་རུྒྱས་
ཐོག་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབལེ་
ལམ་བཟང་པ་ོརུྒྱན་སིང་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 ཡུལ་གཉསི་དབར་ཐུན་
མིན་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའི་ཆེད་ཕན་
ཚུན་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་
དགསོ་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
འདས་པའི་ལོ་མང་རིང་འཕགས་བདོ་ཡུལ་
མི་ཐུན་མོང་ཐོག་མཉབ་རུབ་ཀིས་འབད་
བརྩོན་བས་པའི་འབས་བུར་དསུ་སྟནོ་འདི་
བཞིན་ད་བར་ལམ་ལྷ ོངས་ཚགས་ཚུད་
ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཐུབ་པ་

གྲྭ་གཞནོ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ང་ོརལོ་སདྐ་
འབདོ་བས་པར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་མི་སས་

བཙན་ཁདི་བས་འདགུ	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཀིརྟའིི་དགོན་གི་གྲྭ་གཞོན་
སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།	 རང་ལོ་	 ༡༧	 ཡིན་
པ་ཁོང་གིས་རྔ་པའི་རོང་མཁར་གི་གཞུང་
ལམ་ད།ུ	བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་པའ་ིསདྐ་
འབདོ་གནང་བཞིན་གོམ་བགདོ་བས་པར།	
ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་མི་ས་སོགས་
ཀིས་མི་མང་གི་མཐོང་སར་གཅར་རྡུང་
གཏངོ་བཞིན་བཙན་ཁིད་བས་ཡོད་ཀང་།	
ད་བར་གང་ད་ུབཀག་ཉར་བས་ཡོད་མེད་
སོགས་གནས་སྟངས་ཅི་ཡིན་གསལ་བརོ་
ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད།	 ཁངོ་ན་ིཕ་ཡུལ་ཆོས་
ར་ེམ་ཡུལ་ཚོ་སོ་ར་ུམ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་ཞིང་།
ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་
པར་ཆོས་ཞུགས་བས་ཏ།ེ	 དངེ་སབྐས་སྔནོ་
འགའོ་ིའཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ཡིན་པ་དང་།	 ཕ་
མིང་ལ་རསེ་དཀར་བཟདོ་པ་དང་མ་མིང་ལ་
དབང་ཁ་ོཡིན་ཞིང་།	 ནང་མིའ་ིའཚོ་ཐབས་

སྔནོ་ཆད་འབགོ་པ་ཡིན་ཡང་དངེ་སང་ཀིརྟ་ི
དགནོ་མཐའ་ིགངོ་ནང་ད་ུབབས་ཡོད་འདགུ	
གཞན་ཡང་གསལ་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁོང་གིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཚུལ་སྒོག་གིན་
འདགུ་ནའང་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་ལྟར་
ན་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བས་པ་ལས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་མེད་པ་དང་།	 ད་ེམིན་ཨ་
མད་ོརྔ་པའི་ནང་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་རེ་
བུང་ཡོད་ཚུལ་འདགུ་ཀང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཇི་
བཞིན་གསལ་རྟགོས་མ་ཐུབ་པ་བཅས།	།

བུང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་གཙོ་ཆེར་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
རེའི་བཀིན་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་མི་དང་ས་
གནས་ཡུལ་མི་དབར་འཆམ་མཐུན་གི་འཚོ་
བར་རོལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ཕི ་དིལ ་བ ོད ་ ཀི ་འགེམ ་སྟ ོན ་ཁང ་ནས ་	
“འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འདས་པ་དང་མ་
འངོས་པ།	 ད་ལ་ྟབཅས་ཀི་འབལེ་ལམ་”	
ཐགོ་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་དང་།	 བདོ་
ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གིས་གསོ་བ་རིག་པའི་
འགམེས་སྟནོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བ་བཅས།	།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་འདརི་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་ལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་སུ་
ད་ེསྔ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ལམ་

སྟནོ་ཟནི་པ་ལརྟ།	 	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	༡༠	རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་

བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་
ནས་མི་ལོ་	 ༢༩	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གི་
ཉནི་མོ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་ཉནི་མོ་དང་སྟབས་བསྟནུ།	 སྦརི་བདོ་
ཚོགས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་།	 ཀུམ་
རའ་ོས་ྒཔ།	 	 ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི།	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ།	 སྤུ་ར་ུཝ་ལ་ས་སྐ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས།	 རྡ་རམ་ས་ལ།	 ས་ཊོན་ཁམས་
ཀ༔ཐགོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས།	 གཞན་
ཡང་ལྡ་ེར་ལྡནུ།	 ཧར་པ་སྤུར་འདདོ་རུ་
གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།	
སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས།	 མན་ཌི་བདོ་

མིའ་ིགཞིས་ཆགས།	 ཤེས་ལོངས།	 སངྒ་
ཏགོ	 ཀ་ོལི་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་།	 རན་ཇི་པ་ོ
ཏཱ་ལ་བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ།		སིམ་ལ།	སནྦ་
ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་།	 སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་

ཟུང་བསམ་གུབ་གླངི་།	 	 མེའ་ོཆོས་འཕལེ་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སོགས་ཀིས་ས་
གནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་ཚོར་དགུན་
ཁའི ་གང་ངར་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་

ཉལ་ཆས་དང་གོས་སིྦན་
བཏང་སྟ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་
སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་མཚོན་སདླ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་དགུན་ཁའ་ིགང་ངར་ལས་
སྐབོ་ཆེད་གསོ་སིྦན་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།	



4 12th December 2018   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༥	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༢

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia Regd. No. HPTIB/2017/74104

བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་གིས་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་རིང་ནས་དར་བའ་ིརྒྱ་གར་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་ལ་
གཞི་བཅལོ་ནས་རང་བཙན་འཐབ་རྩདོ་གནང་བ་རེད།	

༄༅།	 །བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་
གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་སྐརོ་དངསོ་
བུང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་གནང་མཁན་རྒྱ་
གར་གི་སུྒ་རྩལ་བ་སྐུ་ཞབས་ར་མེ་ཤི་ཤརྨ་
Ramesh Sharma ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོ་དང་།	 བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ན ོ་
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ནས་ལོ་	 ༢༩	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་
ཏ་ེདསུ་ཆེན་གཉསི་འཛོམ་སབྐས་དང་བསྟནུ།	
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཅར་འད་ིཞུས་
འདགུ	
ཁོང་གིས་མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟནོ་ད་ེདག་ནསུ་པ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་བའི་རུྒྱ་མཚན་ཇི་ཡིན་
བཀའ་འད་ིཞུས་པར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ།	 “བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་

གིས་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་རིང་ནས་དར་བའི་རྒྱ་
གར་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་བམས་སྙིང་
རའེི་ལ་ྟགུབ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་རང་བཙན་
འཐབ་རྩདོ་གནང་བ་རེད།
བཟང་སྤདོ་ད་ེདག་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་

དྷ་ིཇི་ལ་མཚོན་ན་སྙངི་སྟབོས་ཤིག་ཡིན་པ་
མ་གཏགོས་ཡིད་ཞུམ་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་

ནམ་ཡང་གནང་མེད།	 སིྤར་ཁངོ་ལ་མཚོན་
ན་ནབུ་ཕགོས་སུ་ཁམིས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་བས་པ་
རེད།	
འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་རྩོད་
སྐབས་ལུས་ལ་ན་བཟའ་དའེང་རྒྱ་གར་མི་

མང་དཀུས་མ་ལརྟ་མཆོད་ནས་རྒྱ་གར་སལོ་
རུྒྱན་གི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་གུབ་ལ་ཡིད་
ཆེས་བརྟན་པ་ོགནང་ནས་འཐབ་རྩདོ་གནང་
ཡོད།	འཚེ་བ་མེད་པ་ན་ིསྤདོ་ཚུལ་ཞིག་རེད།	
ད་ེནི་སྙིང་རརེ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཡོང་ཐུབ།	
”	ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།	
ད་ེརསེ་མོརཱྱ་ཚོགས་ཁང་	 Maurya Shera-

ton Convention Hall	 ཆེན་མོ་ཞསེ་
པའི ་ནང་དུ་རྒྱ་གར་དཔལ་འབོར་དུས་
བབ་	 the Economic Times	 ཅསེ་པའ་ི
གསར་ཤོག་ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ	 རྒྱ་གར་
འག་ོཁདི་ལནྷ་ཚོགས་	 Indian Leader-

ship Council ཐགོ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དིན་བསྐངས་ཏ་ེཚོང་དནོ་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་འག་ོཁདི་མི་གངས་	 ༡༠༠	 ཙམ་ལ་
འགོ་བ ་ མི ་ རིགས་གཅིག་ གུར ་ གི ་འདུ་
ཤེས་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་དང་།	
	དའེ་ིཐགོ་ནས་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་

ཀུན་ལ་བམས་བརྩའེི་འད་ུཤེས་སྤལེ་ཐུབ་རུྒྱ་
སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
རྒྱ་གར་ཀི་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་པ་གགས་
ཅན་སྐ་ུཞབས་མ་ཧཤེ་བཌྷ་	Mahesh Bhatt 

ལགས་ཀང་ལྷན་ཚོགས་སུ ་ཕ ེབས་ནས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུབམས་བརྩའེ་ིབསབླ་
བ་སྐནོ་བཞིན་པའི་མཛད་བཟང་ལ་བསགྔས་
བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ནས་ཀང་བདོ་ལ་མཚོན་
ན་དསུ་རབས་	 ༨	 སབྐས་ནས་རྒྱ་གར་ནས་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་འདནེ་ཞུས་
ནས་ནང་ཆོས་དར་སྤལེ་མཛད་པ་སོགས་ལ་
བརྟནེ་ནས་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་བླ་མ་དང་
རང་ཉདི་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་མར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

ལས་བདེ་ས་སྟངོ་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེར་སྡུན་
མངོན་དགའ་བ ོད་ཕུག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཕ་ཚབ་
བམ་མ་ཚབ་གཉསི་ཡོད་ན།	 གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་
རྣམས་ལག་འཁརེ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་
དང་འཚང་སྙན་བཅས་མངོན་དགའ་སླབོ་
གྲྭའི་ལས་ཁུངས་སུ་གཤམ་འཁོད་ཁ་བང་
ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༩	
དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥	 འགངས་མེད་འབུལ་
དགསོ་པ་དང་།	 འཚང་སནྙ་ནང་སོ་སོའ་ི
ཞལ་པར་ཨང་དང་ཨི་མེལ་ཁ་བང་ངེས་

པར་འཁདོ་དགསོ།	 འཚང་རུྒྱགས་དངསོ་
གཞིའི་ཉནི་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ལག་འཁརེ་ང་ོ
མ་མཉམ་ཁརེ་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་དགསོ་ཁག
༡༽	 	 	 དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན་གི་ཕུ་གུ་རྣམས་
ལ་བམས་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ཞབས་
ཞུའ་ིཆོད་སེམས་ཡོད་པ།
༢༽			དམའ་མཐར་འཛིན་རིམ་ལ་ྔཔ་ཐནོ་
པའམ་ད་ེམཚུངས་ཚད་འཛིན་ལག་འཁརེ་
ཡོད་པའ་ིང་ོབཤུས།
༣༽	 	 	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་།	 གཉསི་པ།	 དངྭ་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 བར་

གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས་
མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
༤༽	 	 	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་
ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་
པར་ཅན།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ།
༥༽			ཕི་ལུགས་སནྨ་པའ་ིཁག་ལུད་བརྟག་
དཔྱད་ཞུས་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་
ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ཚད་ལནྡ་ངསོ་སྦརོ་སྟ་ེ
རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོད་པ་
ང་ོམ།

༦༽	 	 	 ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་
བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་
བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ།
༧༽	 	 	 	 ཕུ་གུ་རང་ལོ་	 ༥	 མན་མཉམ་
སྦར་མེད་པ་དང་།	 མ་ཚབ་བསྐ་ོགཞག་རསེ་
མངལ་ཆགས་མཚམས་ལས་གནས་ནས་རྩ་
དགངོས་སྩལ་རུྒྱ།
༨༽				རང་ལོ་	༤༥	ལས་མ་བརལ་བ།	
སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང་ད་ེམིན་
ཁུངས་སྐལེ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས།
༩༽				ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་ལས་ཀ་བདེ་མངོ་
མཁན་ལ་དམིགས་བསལ་གོ་སྐབས་འབུལ་
རུྒྱ།

༡༠༽				རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་
སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
འབལེ་གཏུགས་བ་ཡུལ།
Director
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ཆོད་གན་ལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེར་སྡུན་
མངོན་དགའ་བ ོད་ཕུག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཆོད་གན་
ཐགོ་ཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས་པའ་ི	 Physio-

therapist	 ས་མིག་གཅིག་སྟངོ་པ་ཡོད་ན།	
རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་ས་མིག་
ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་
དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ་ཁག
༡༽	 	 	 	 དམའ་མཐར་	 Bachelor of 

Physiotherapy (BPT) སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ི
ལག་འཁརེ།
༢༽	 	 	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་།	 གཉསི་པ།	 དངྭ་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས་

མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
༣༽	 	 	 	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་
ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་
པར་ཅན་།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ།
༤༽	 	 	 སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་
གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ངོས་
སྦརོ་སྟ་ེརང་ཉིད་ཀི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦར་
ཐགོ་སྨན་པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་
འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༥༽				ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་
བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་
བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ།
༦༽	 	 	 	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་
སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༧༽				རང་ལོ་	༤༥	ལས་མ་བརལ་བ།	

སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང་ད་ེམིན་
ཁུངས་སྐལེ་ཡིག་ཆའ་ིགཞན་གི་ང་ོབཤུས།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན ་ཞུ ་ ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་		༡༡	ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༥	 གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབུལ་
དགསོ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་
བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་།	གླགོ་འཕནི་ Email 

ID	 ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་
འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ།གངོ་
གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོ
བཤུས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་
ཡན་ནམ།	 ཡང་ན་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་སུ་རངུ་
གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་དགོས་པ་
བཅས།	 	 མངནོ་དགའ་བདོ་ཕུག་དམིགས་
བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༥	ཉནི་ལ།	།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།
Abbreviation བསྡསུ་ཡིག		བསྐངུས་ཡིག

Abduction བཙན་ཁདི།	

Abortion མངལ་དབུང་།	མངལ་གནས་དབུང་བ།

Absconder གབ་བལོ་བ།

Absentee	ballot ང་ོམེད་འསོ་ཤོག

Abuse	of	power		 དབང་ཆ་ལོག་སྤདོ།
Academic	degree སླབོ་ཐནོ་ལག་ཁརེ།

Admission	charge ཞུགས་དདོ།
Adult	education ནར་སོན་ཤེས་ཡོན།

Advanced	degree མཐ་ོརིམ་ལག་ཁརེ།	

Adverse	party ཕགོས་འགལ་ཚོགས་པ།

Affidavit འབའ་ཡིག		

Affiliation འབལེ་ཁངོས་ངསོ་ལེན།
Affluent	society འབརོ་ལནྡ་སིྤ་ཚོགས།		
Afforestation		 ནགས་ཚལ་འདབེས་འཛུགས།	


