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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༢	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ས་ྔད་ོཨ་རི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་།	 རྒྱལ་སའ་ིམངའ་ཁུལ་
ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་
ག་ོསིྒག་འགོ	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་གོ་སིྒག་
ཞུ་སབྐས།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁདི།	 འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་ཆེན་
པ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་མཛད་པའི་བརྙན་འཕནི་ཞིག་
སྩལ་བའ་ིནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ཁདེ་རང་ཚོ་ཨ་
རིའི་དནོ་གཅོད་ཐ་ེབའི་འབལེ་ཡོད་ཚོགས་
པ་ཁག་དང་ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོས་པ་
བཅས་ཀིས་ཨ་རི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་བའི་
མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚུགས་བཞིན་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་
བསམ་ཚུལ་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་སབྐས་
འདརི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ལབ་ཀི་ཡོད།	 ཨ་རི་ན་ི
ཕགོས་གཅིག་ནས་འཛམ་གླངི་གི་སབོས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་རེད།	སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
དའེང་རང་དབང་དང་མང་གཙོ།	 ཁམིས་
ཀི་དབང་སུྒར་ལནྡ་པ།	 རང་དབང་ལནྡ་
པའི་འཛམ་གླིང་སིྤའི་མིག་ལྟསོ་བདེ་ས་ཞིག་
དང་།	 བླ་ོགཏད་བཅལོ་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
སབས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	
འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་གཉིས་སྐབས་
རང་དབང་མང་གཙོ་འགན་སུང་བདེ་མཁན་
ཞིག་ཆགས་པ་རེད།	 ཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེན་པ་ོ

རེད།	 བདོ་པར་མཚོན་ནའང་ཨིན་ཇི་ན་ིད་ེ
ས་ྔནས་རུྒྱས་ཡོད་རེད།	འཇར་མན་ཟརེ་ནས་
བདོ་པ་ཚོས་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བདེ་ས་ཞིག་དང་།	

ད་ེནས་ཨ་རི་རེད།	 གང་ལརྟ་བདོ་ད་ུདསུ་
ལོག་ཡོང་སྐབས་བདོ་པ་ཚོས་ཨ་རི་ལ་རེ་བ་
དང་བླ་ོགཏད་ཧ་ཅང་བཅོལ་ནས་བསྡད་པ་
རེད།	དསུ་ལོག་བུང་ནས་	༡༩༥༠	ནང་ཐགོ་
མའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་སབྐས་བདོ་པའི་གནས་
ཚུལ་ད་ེའཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་
རེད།	 སབྐས་དརེ་གཙོ་བ་ོཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་
ཤུགས་རྐནེ་འགོ་མ་ལེ་ཤི་ཡ་དང་།	 ཨེལ་
སེལ་ཝ་ེཌརོ་	 El Salvador	 གཉསི་ཀིས་
ཞུ་བརུྒྱད་བས་ནས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་
ལ་ཞུས་པ་རེད།	 ཨ་རིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འག་ོ
སདོ་ནས་དམིགས་བསལ་གི་ཤ་ཚ་དང་བདནེ་
པའ་ིབདནེ་རྒྱབ་བས་པ་རེད།	 ངསོ་རང་སྒརེ་
ལ་མཚོན་ནའང་	༡༩༤༢	ཙམ་ཡིན་པ་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་དམག་ཆེན་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད།	
IIia Tolstoy	 དང་ཁངོ་གི་རོགས་པ་ལ་ྷ
སར་འབརོ་བུང་།	 སབྐས་དརེ་ཨ་རིའ་ིསདི་

འཛིན་ར་ུསོ་ཝིལྜ་ི	 Roosevelt	 རེད།	 ཁངོ་
གིས་ཕག་ཡིག་གཅིག་དང་ཁོང་གི་པར་ས་
ཡིག་སྦྱར་མ་ཞིག	 དངུལ་གིས་བཟསོ་པའ་ི

གུ་གཟངིས་ཤིག	 ཆུ་ཚོད་གཅིག་བསྐརུ་བ་ན་ི
འད་ིརེད།	 	 སབྐས་དརེ་ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་
ཡིན་སབས་ཡི་གེ་དརེ་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མེད་
པར་ཆུ་ཚོད་འདིར་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བས་པ་
རེད།	 ད་ེནས་བཟུང་ཆུ་ཚོད་འད་ིངསོ་ཀིས་
ཉར་བསདྡ་པ་རེད།	 ཕིས་སུ་ངསོ་རང་ཨ་
རིར་ཐངེས་ཤིག་སྐདོ་སབྐས་ནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་
ཁོང་གིས་ཆུ་ཚོད་གཟིགས་འདདོ་གནང་བ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ཐངེས་ཤིག་ཨ་
རིར་སྐདོ་སྐབས་ཆུ་ཚོད་འདི་ཆེད་མངགས་
ཁརེ་ནས་ཁངོ་ལ་བསན་པ་ཡིན།	 སབྐས་
དརེ་ང་ཚོ་དང་ལནྷ་མི་བཅུ་གངས་ཤིག་འདགུ		
ནནེ་སི་ལི་ལོ་སི་ཡིས་མི་ད་ེདག་ཚང་མར་ཆུ་
ཚོད་ད་ེབསན་སོང་།	 	 གང་ལརྟ་ངསོ་རང་
སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་	༡༩༤༢	ནས་བཟུང་
ས་ྔས་ནས་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ིརསེ་
སུ་ངསོ་རང་ཨ་རིར་འག་ོརུྒྱའི་ག་ོསབྐས་བུང་

ནས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ས་ྔརསེ་མང་པ་ོཞིག་
ངོས་ཀིས་མཇལ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་ཡོད།	
ལགྷ་པར་ད་ུཨོ་བ་ྷམར་མཚོན་ན་ཁངོ་ན་ོབལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་རག་མཁན་ཞིག་
རེད།	 ཁངོ་གིས་ད་ེས་ྔསདི་འཛིན་ར་ུསོ་ཝིལྜ་ི
ཕག་ཡིག་དའེི་ང་ོཤུས་ཤིག་དང་སིད་འཛིན་
ཊུ་མན་	 Truman	 མཆོག་གི་ཕག་ཡིག་ང་ོ
ཤུས་ད་ེཁོང་གིས་ངསོ་ལ་སབྐས་དརེ་གནང་
བུང་།	ད་ེདག་དཔང་རགས་རང་རེད།
ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་མང་པ་ོཞིག་རིང་ལ་ང་ཚོའི་
དབར་དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
དང་།	 ཨ་མི་རི་ཀའ་ིསདི་འཛིན་ས་ྔརསེ་ཀིས་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐརོ།	 སེམས་
ཁུར་ཡོད་པ་ད་ེའད་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེ
རིང་དསུ་ཚོད་འདིར་ངོས་རང་མི་ལོ་རྒན་
ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞིར་ཉ་ེབ་ཞིག་གིས་འདས་
པའི་ལོ་རུྒྱས་ད་ེདག་རེས་སུ་དན་པའི་ཐོག་
ནས་ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་མི་མང་པ་ོཞིག་འདས་
ཟནི་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཁངོ་རྣམས་ཀི་ཤ་
ཚ་དང་སེམས་ཁུར་བས་པའི་འབས་བུ་ད་
ལ་ྟཡིན་ནའང་བསདྡ་ཡོད།	 བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་
མང་གི་བསམ་བླའོི་ནང་ད་ུདངསོ་གནས་བདོ་
མི་ཚོར་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་ཚོའི་བཀའ་དནི་ནམ་ཡང་བརདེ་རུྒྱ་
མ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ག་ོསབྐས་འདརི་
ཁདེ་ཚོས་ཨ་མི་རི་ཀར་བཀའ་དནི་རསེ་སུ་
དན་པའ་ིཐགོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བཞིན་པའ་ི
སབྐས་འདིར་ངསོ་ནས་ཀང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལྷ་ོཨ་
ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་འཚམས་

གཟགིས་ཕབེས་སབྐས་དང་བསནུ།	 ཕི་ལོ་	

༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༨	 རེས་གཟའ་ཟླ་
བའི་ཉནི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཟུང་སྦལེ་ཐགོ་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ི

ནབུ་ཕོགས་ཁབ་ཁོངས་ཀི་ཡུལ་མི་རྣམས་

ཀིས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཐགོ་
ལ་ལོ་མང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་
བརནེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་གོ་
སིྒག་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་ཐགོ་མར་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་
ནང་ལག་བསར་བེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སིད་བུས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་བསནུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ཀིས་ད་བར་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ལོ་མང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་

གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦགས།	
སྐ་ུཞབས་	 Klasie Wessels	 ལགས་དང་།	
སྐ་ུཞབས་	Prof. Nicola Smit	ལགས།	སྐ་ུ
ཞབས་	 Prof Annika Rudman	 ལགས་
བཅས་ལ་ད་བར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བར་ངསོ་འཛིན་ཕག་འཁརེ་ཞིག་
དང་རནེ་འབལེ་མཚོན་བདེ་ད་ུམཇལ་དར་
རེ་ཕུལ་འདགུ			ད་ེརསེ་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀ་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒའོི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་
སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་སིད་འཛིན་
ཟུར་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༦	ཉནི་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ོརི་ཀའི་ནང་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་སབྐས།	 ཡུལ་དའེ་ིརྒྱལ་སའ་ིནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ད་ེསྔའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་
སྐ་ུཞབས་ཌི་ཀ་ལག་	Mr F W de Klerk	
མཆོག་གི་ཐེབས་རྩ་ཁང་ད་ུཕབེས་སྐབས་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་ཁོང་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་དབུ་ཁདི་རྣམ་གཉསི་དབར་
ཕག་རགས་བར་ེལེན་གནང་བ་མ་ཟད།	 ད་ལའྟ་ི
རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གི་
གནས་སངས་གཙོས་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་སྐརོ་
ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ	སདི་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་
ནས་སྐབས་དེར་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་
དང་སྦགས།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་དབང་
དནོ་གཉརེ་གི་མངནོ་འདདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༣	 ལགྷ་
གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་ཛ་དག་གི་
གནས་སངས་ལས་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་ད་ུཆབ་སིད་
ཀི་དམ་བསྒགས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་
བདེ་ཐུབ་པ་དང་།	 བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་རང་སགེ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་
པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་པའི་
དགོས་འདནུ་བཏནོ་ཡོད་སྐརོ་སིད་འཛིན་མཆོག་
ལ་གསུངས།	ཐངེས་འདརི་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཡུལ་དའེི་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་ཨིན་ཁ་ཏ་རང་དབང་ཚོགས་པའི་	
Inkatha Freedom Party	 ཚོགས་མི་

རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༢	
ནས་	༡༥	ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་
སྦལེ་ཀོབ་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་ད་ུས་
གནས་ཀི་སནྨ་པ་གངས་	 ༦	 དང་།	 སནྨ་ཞབས་
མ་གངས་	 ༢༢	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་ཀི་འཕདོ་
ལས་གངས་	༦	ཁནོ་མི་གངས་	༣༤	བཅས་ལ་
རྫ་དག་སནྨ་བཅོས་བདེ་ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་དང་
སྦྱངོ་བརར་ཞིག་ཚོགས་འདགུ	 	 ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེན་ི
སྙངི་གི་ནད་གཞི་དང་།	 སགོ་ཆགས་ཀིས་རུག་པ།	
འཚིག་སྐནོ་ཕགོ་པ།	 ཟས་དགུ་ཤོར་བ་སོགས་ལ་
བཅསོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདགུ	 སབྐས་དརེ་སགོ་
སྐབོ་ཐབས་ལམ་གི་ཟབ་སྦྱངོ་རིམ་པ་མཐ་ོདམའ་
གཉསི་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 	 ཐངེས་འདརི་ཟབ་
སྦྱངོ་གི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་
ཨ་རི་ཐབེས་རྩ་	USAID	དང་།	ཟབ་སྦྱངོ་སྤདོ་
མཁན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་
མེ་སོར་གངོ་ཁེར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་སྨན་
ཁང་	 Narayanna	 Multispecialty	 Hospital	
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།	

ཛ་དག་སནྨ་བཅོས་བདེ་ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་
ག་ོསིྒག་གནང་བ།
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༸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།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༨	
ཉནི་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ		ཨ་རིའ་ི

ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་།	 	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གི་ལས་བེད་དང་རྒྱལ་སའི་མངའ་
ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་འཐུས་མི།	 	 ཨ་
རི་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕིན་

ཁང་གི་གསར་འགདོ་པ་སོགས་ཁནོ་མི་བརྒྱ་
ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་
གི ་དུས་ཆེན་མཛད་སྒ ་ོ སུང་བརིྩ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཕབེས་
ནས་མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ནས་ལོ་བསསུ་མར་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་
ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་དསུ་སནོ་
མཛད་སྒ་ོགོ་སིྒག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་

གསུང་པ་མ་ཟད།	 	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
དང་སིད་གཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་བཞག་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་གོས་
ཆོད ་ད ེ་དག ་ལ ་རྒྱབ ་སྐོར ་གནང་རེས ་
ཁིམས་སུ ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནི ་
དཔརེ་ན།	 	 ཉ་ེལམ་བདོ་ནང་འག་ོསྐདོ་
ཀི ་རང ་དབང ་དགོས ་པའི ་གོས ་ ཆོད ་
ད ེར ་སིད ་འ ཛིན ་ཌོ ་ ནལ ་ཊམ ་མཆོག ་
གིས ་མཚན ་རགས ་སྐོན ་རེས ་ཁིམས ་
སུ ་ ག ཏ ན ་ འ བེབ ས ་ ག ན ང ་ བ ་ ད ང ་ །	
ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤི་ཡ་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞིར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་སོགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་བརིྩ་
ཞུས་པ་བརུྒྱད།	བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ད་ེདག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཆེད་མངགས་མཐངོ་ཆུང་ཁད་གསོད་དང་།		
རྩ་མེད་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་

རིག་གཞུང་ད་ེདག་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་
ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་
ཞིག་བཏང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།		
སྐབས་དརེ་ཨ་རིའི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་
བདེ་རྒྱ་མཚོའི ་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་སྐུ ་
ཞབས་པ་ེཊིག་མུ་ཕ་ེ	 Patrick Murphy	
མཆོག་གིས།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འོག་བདོ་མི་ཚོས་
འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུཨ་རིས་གཙོས་མི་གངས་
ཧ་ཅང་མང་པརོ་བཟང་སྤོད་ཀི་ཐོག་ནས་
ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོབཟསོ་པ་དང་།	 	 བདོ་
ནང་ལ་མཚོན་ན་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དམ་བསྒགས་འགོ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
མང་པརོ་གདངོ་ལེན་བས་དང་བེད་མུས་
ཡིན་པར་བརནེ།		ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་མངནོ་འདདོ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་མི་

ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོའ་ི
ལས་དནོ་ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་སྐརོ།			
ལྷག་པར་ཁོང་གིས་བ ོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ་གང་མོགས་ཡོང་སླད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་
འཚེ་མེད་ཞི་བ་གོས་མོལ་གང་མགོགས་
བསྐར་གསོ་གནང་བ་བརུྒྱད།	 	 	 བདོ་མི་
ཚོར་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་གི་
གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་རུྒྱར་དམིགས་
ནས་ཨ་ རིའི ་ག ཞུང ་ གིས ་ ཆོད ་ སེམས་
བརན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མུས་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས།	 སབྐས་དརེ་རྒྱལ་སའ་ིམངའ་
ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
ཚེ་བརན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་བདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གང་
མགགོས་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་མཁན་པ་ོགསར་བསྐའོ་ིམཛད་སྒརོ་
དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརྒྱ་གར་བང་ཕགོས་སྡ་ེར་
ལྡུན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་འབ་ིགུང་བཀའ་
བརུྒྱད་བང་ཆུབ་གླངི་དགནོ་ད་ུདཔལ་བཀའ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་མཁན་
རབས་བདནུ་པའི་མཁན་པ་ོགསར་བསྐའོི་
མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དགེ་ལེགས་
མཆོག་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་
ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་	
༨:༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ནས་སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་མངའ་བདག་
འབི་གུང་སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་འཚམས་ཞུ་མཇལ་ཕག་ཕུལ་གུབ་
མཚམས་མཁན་པ་ོགསར་བསྐའོི ་མཛད་
སྒརོ་ལནྷ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་

རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་རེ་དང་།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོའབ་ི
གུང་སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོམཆོག་
ནས་གསར་བསྐ་ོམཁན་པ་ོརྣམས་ལ་ཕག་
འཁརེ་གསོལ་རྩལ་གནང་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་མཁན་
གསར་རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་སྦགས་
བསན་པ་ལ་ཞབས་འདགེས་དངསོ་སུ་བསུྒབ་
རུྒྱའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་སིྤ་ནརོ་གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་།	 ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་དབུ་
ཁིད་རྣམ་པས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དསུ་
རབས་ཉརེ་གཅིག་གི་ནང་པའ་ིགནས་སངས་
དང་མཐུན་པའི་ཐགོ་ནས་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་
རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ།	
ལགྷ་པར་ད་ུརང་ཉདི་ཀི་གདན་ས་ཁག་ནང་
བཞུགས་ནས་བསན་པ་ལ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་
རུྒྱ ་ད ེ་གཙོ་བ ོར་ཟིན་པའི ་ཐོག་ནས་བོད་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་དང་
འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཆོས་ལུགས་ཁག་ལ་རུྒྱས་
ལོན་དགོས་གལ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་མཆོག་

ནས་མུ་འཐུད་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་ད་ུགར་ནས་ལོ་ངོ་དུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་
གི་རིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ཚང་མའི ་ནང་འཛིན་སྐོང་སྤལེ ་གསུམ་
དང་།	 ཕིའ་ིམཐུན་རྐནེ་སོགས་ཡར་རྒྱས་

ཚད་ལས་འདས་པ ་ ཕིན ་ ཡོད ་པ ་ད ེ་ཧ ་
ཅང་གི་དགའ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་།	
ད་ཆ་དགོན་པ་ད་ེདག་ནང་བསླབ་པ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་མཁན་གི་གྲྭ ་རུྒྱན་ད ེ་རིམ་
བཞིན་ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པར་བརནེ་གྲྭ ་ རུྒྱན་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་སླབོ་གཉརེ་དང་།	 	 འཕདོ་བསནེ་
སོགས་ཀི ་མཐུན་རྐེན་གང་ལེགས་སྤོད་
རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་ཡང་གསུངས་སོང་།	
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའབི་གུང་སྐབས་མགོན་
ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་དསུ་རབས་
༢༡	 ད་ེམི་དང་མིའ་ིབར་འབལེ་འཐུད་ཧ་
ཅང་མགོགས་པ་ཞིག་ཡིན་དསུ་རང་རང་
གི་བསན་པ་ལ་སླབོ་གཉརེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་
བས་པའི་སངེ་འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཆོས་ལུགས་
ཐོག་ཤེས་རགོས་དགོས་པ་གལ་ཆེའི་སྐརོ་
དང་།	 ད་ལ་ྟའཐནོ་བཞིན་པའ་ིམཁན་པ་ོ
རྣམས་ལ་སརྔ་ལས་ལགྷ་པའི་ལས་འགན་ཆེ་
བ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	
ད་ེརིང་མཁནོ་པ་ོ	༢༢	ཐནོ་ཐུབ་པ་ད་ེཐངེས་
དང་པ་ོརེད་ལ་འབ་ིགུང་བཀའ་བརུྒྱད་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་དབེ་ཐརེ་ནང་ད་ུཤོག་ལྷ་ེགསར་པ་ཞིག་
བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
མཛད་སྒ་ོགུབ་རསེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
སིད་ཁབ་ཁོངས་བད་ེསིྐད་གླིང་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཨར་ལས་ལས་
གཞིར་གཟགིས་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་ལོ་གསར་གི་འཚམས་འད་ི

གནང་བ།
༄༅།	 །ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
ཨཱ་ཅཱརྱ་དབེ་བད་	 Acharya Devvrat	

མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་སིམ་ལ་སིྤ་ཁབ་པའ་ིམཚན་ཐགོ་
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་གཙོས་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་ལོ་
གསར་གི་འཚམས་འད་ིཡིག་ཐགོ་གནང་བ་
དང་བསནུ།	ཕི་ཚེས་	༥	ས་ེལོ་གསར་ཚེས་
པ་	༡	ཉནི་གངོ་རིམ་མངའ་སྡའེ་ིའབལེ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀའ་འབལེ་ལརྟ་སིྤ་ཁབ་
པ་བསན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་མངའ་
སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་གི་ལས་ཁུངས་ Raj Bhawan	
སུ་བཅར་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་ཁུལ་དརེ་
རནེ་གཞི་བས་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གཉསི་ཀི་
སྐུ་ཚབ་གསུམ་སིད་སྐངོ་ལས་ཁུངས་སུ་ལནྷ་
བཅར་ཞུས་འདགུ	
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་
དགའ་སནོ་རནེ་འབལེ་ཉནི་བདོ་མི་ཡོངས་
ལ་འཚམས་འདི་གནང་བ་དང་སྦགས།		
འཛམ་གླངི་སྐ་ེའག་ོཀུན་ལ་བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་
བས་ཁབ་ཅིང་།	 ཞི་བདའེ་ིདཔལ་ལ་ལོངས་

སུ་སྤདོ་ཐུབ་པའ་ིརེ་སྨནོ་གནང་འདགུ	 	 ད་ེ
བཞིན་འཕགས་བདོ་གཉིས་དབར་ལོ་རུྒྱས་

ཐགོ་ཆོས་རིག་གི་འབལེ་བ་ཐུན་མིན་ཞིག་
ཡོད་པ་ད་ེདག་མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་ཐུབ་པ་དང་།	
མི་རིགས་གཉསི་པ་ོཕན་ཚུན་མཛའ་བརྩེའི་
འབལེ་བ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་སྐོང་ཐོག་འཛམ་
གླིང་ནང་བམས་སྙངི་བརྩེའི་བསླབ་བ་གོང་
ནས་གོང ་དུ་སྤ ེལ ་ ཐུབ ་པའི ་ རེ ་བ ་དང་།	
ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསལྐ་
བརྒྱར་བརན་ཅིང་ཐུགས་བཞེས་ལྷན་གིས་
འགུབ་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ
སྐབས་དརེ་སིམ་ལ་སིྤ་ཁབ་པ་སོགས་ཀིས་
སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
སྦགས་ལོ་གསར་གི་འཚམས་འད་ིམཚོན་
ཆེད་བ ོད་ལུགས་ཀི་ཞལ་ཟས་དང་ཕག་
རགས་སོགས་ཕུལ་འདགུ	 	 ཕི་ཉནི་གསར་
ཤོག་ནང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་མིར་
ལོ་གསར་འཚམས་འད་ིགནང་བའི་སྐརོ་གི་
གནས་ཚུལ་དལི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བུང་འདགུ་
པ་བཅས།	།
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སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གང་མགགོས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༢	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ས་ྔད་ོཨ་རིའ་ི
གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་ད་བར་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་མུས་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་
སུ་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་།	 རྒྱལ་སའ་ི
མངའ་ཁུལ་ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པ་བཅས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་
རྒྱས་ཤིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ	 	 སབྐས་
དརེ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་	 Nancy Pe-

losi མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཁག་གཅིག་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གཙོས་ས་གནས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་དང་།	
ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ཕབེས་
པའི་ཁདོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཛད་སྒའོི་ཐོག་སྩལ་
བའི་བཀའ་སླབོ་བརྙན་འཕནི་ཞིག་གཟིགས་

འབུལ་ཞུས་འདགུ

སྐབས་དརེ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུཔ་ེལོ་སི་	 Nancy Pe-

losi མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།		
ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་
སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་དང་།		འཛམ་གླངི་
རང་དབང་ལྡན་པའི་མི་མང་ཚོས་བདོ་དནོ་
དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ་
འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གཞན་དང་གཞན་ད་ུ
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པར་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱའི་བཟང་

སྤོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་

ཆགས་འག་ོབ་སོགས་གསུངས།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་གིས་སྐབས་དརེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་མང་གཙོའི་
ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བས་པའི་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་གནང་
ཕགོས་ལའང་བསདོ་བསགྔས་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་
དང་སྦགས།	 	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ནས་ཀང་ཐུགས་སྤབོས་
མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
མཛད་སྒ ་ོདབུ ་འཛུགས་ཀིས་ཐོག་མར་

མཁན་པ་ོབསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འགུལ་གནང་རེས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།	 ད་ེརསེ་
ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་མང་གཙོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་
སི་མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཚོན་རགས་
སོགས་ཕུལ་འདགུ
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་
ཊམ་མཆོག་གི་སིད་གཞུང་ནས་ཨ་རིའི་བདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གང་
མགགོས་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བ་དང་།	 ད་ེས་ྔཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་ཀང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ནས་བཟུང་ད་བར་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གསར་བསྐ་ོ
གནང་མེད་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་
གཉིས་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་མི་དང་བདོ་
དནོ་འཐབ་རྩདོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་
ལ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེ

ཆེ་གསུང་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
མགགོས་མུར་གསལ་རུྒྱའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	 Jim McGovern 

མཆོག་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་
སྐ་ུཨེ་ལི་ནརོ་ཧལོྨ་སོ་ནརོ་ཊོན་	 Eleanor 

Holmes Norton	 མཆོག	 	 གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཊི་མེ་ཀ་ལམ་ Betty 

McCollum མཆོག	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུཊོམ་སའ་ོཛི་	Tom Suozzi	མཆོག་
སོགས་ཕེབས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ	 	 	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐོབ་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་སེམ་
བ་ྷརའནོ་བྷགེ་	 Sam Brownback མཆོག་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་
Matteo Mecacci	མཆོག		ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་
ཡོངས་མང་གཙོ་གོང་སྤལེ་ཚན་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཀལ་གྷ་ིརིཤི་མན་	Carl Ger-

shman	 མཆོག་སོགས་ཀིས་གཙོས་མཁས་
དབང་།	ཤེས་ལནྡ་མི་སྣ་སོགས་ཕབེས་འདགུ		

ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་༸རྒྱལ་བའ་ིགཟམི་ཆུང་མཇལ་བཅར་ཞུ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་	༧༥	ནས་མི་གངས་	༤༠༠༠	ཡོད་
ཁངོས་རྒྱ་རིགས་	༢༥༠	འདགུ

༄༅།	།༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༢	ཉནི་
རྒྱ་གར་དསུ་བབ་གསར་ལས་ཁང་ Times 

of India	གི་གསར་འགདོ་པ་སྐ་ུཞབས་པུ་རི་	
Shri Puri	 ལགས་ཀིས་གནས་ཚུལ་སྤལེ་བ་
ལརྟ་ན།	འདས་ལོ་ས་ེ	༢༠༡༨	ལོར་འཛམ་
གླངི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་	༡༩༥	ཙམ་ཡོད་ཁངོས་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་	 ༧༥	 ནས་ཁནོ་མི་གངས་	
༤༠༠༠	 བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་ད་ུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་མཇལ་ཁ་དང་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 མཇལ་བཅར་བ་ད་ེ
དག་ཁོངས་ནས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་རྒྱ་མི་
རིགས་	༢༥༠	དང་།	ཐ་ེཝན་ནས་རྒྱ་རིགས་

མི་གངས་	༣༣༠	ཡོད་འདགུ		
ད་ེཡང་ར་སའི་ཉནེ་རགོ་འགོ་དཔནོ་གིས་
གསུང་པ་ལུང་འདནེ་གནང་བ་ལརྟ་ན།		སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་མཁན་རྣམས་སྔནོ་
ཚུད་ནས་མིང་ཐ་ོཕུལ་ཟིན་དགོས་པ་དང་།	
མཇལ་བཅར་བ་ད ེ་དག་འགའ་ཤས་ལོ་
དང་ཟླ་བ་བསདུ་ནས་སྒུག་ནས་དགོས་པ་ད་ེ
འདའང་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེཡང་ཉ་ེ
ལམ་ར་སའི་མགནོ་ཁང་དང་རླངས་འཁོར་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་
གཟིམ་ཆུང་མཇལ་བཅར་ཞུས་ནས་ར་
སར་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་བཀའ་དནི་ཆེ་

གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པའི་

སྐརོ་གསར་ལས་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་གསར་

འགདོ་པས་སྐུ་སྒརེ་དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་སག་

ལ་ྷམཆོག་ལ་དསི་པར་ཁངོ་གིས་ “ར་སའ་ི

མགནོ་ཁང་དང་རླངས་འཁོར་ཚོགས་པའི་
སྐུ་ཚབ་ཁག་འདིར་ཕབེས་ནས་གཟིམ་ཆུང་
མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་
ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ར་སར་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
བཀའ་དནི་ཆེ་གནང་ཡོང་བ་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་ཀང་ད་ལྟའི་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སབས་དུས་འཁོར་
དབང་ཆེན་སྩལ་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་གང་ཡང་
མེད་”	ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་བ་དསུ་བབ་
གསར་འགོད་པས་གནས་ཚུལ་ནང་བཀོད་
འདགུ་པ་བཅས།	།		

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ལནྷ་ཚོགས་	SONA	སུ་ཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༧	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་
གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་	 ༢༠༡༩	
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་སོ་ན་	SONA  ཞསེ་
པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	 	 ཚོགས་
ཆེན་མ་འཚོགས་གོང་ཕབེས་བསུའི་མཛད་
སྒའོི ་ཐོག་མང་གཙོ་མནའ་འབལེ་ཚོགས་
པའ་ིའག་ོཁདི་དང་ཕགོས་འགལ་ཚོགས་པའ་ི
སྐ་ུཞབས་	Mmusi Maimane ལགས་ཀིས་
ཆབ་སདི་མི་སྣ་ཁག་དང་།	རྒྱབ་སྐརོ་བ།	ད་ེ

བཞིན་སྐ་ུམགནོ་གཞན་རྣམས་ལ་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ	
ཕི་ཚེས་	 ༨	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་
སྔ་ད་ོམང་གཙོ་མནའ་འབལེ་ཚོགས་པས་
བདོ་རྒྱ་གཉིས་ཀི་འབལེ་བ་གཞིར་བཟུང་
ས།ེ	རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱལ་ཞནེ་རིང་ལུགས།	ད་ེ
བཞིན་གུ་ཡངས་རིང་ལུགས་བཅས་བརདོ་
གཞི་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་ཐགོ་ལ་གཏམ་གླངེ་
ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་འདགུ	
སྐབས་དརེ་མང་གཙོ་མནའ་འབལེ་ཚོགས་
པའ་ི	 Chief Whip	 སྐ་ུཞབས་	 John 

Henry Steenhuisen	 ལགས་ཀིས་གཙོས་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་།	
གཞན་ཡང་དནོ་གཉརེ་ཅན་གི་མཁས་དབང་
ཁག་གཅིག་བཅས་ཀིས་ད ོ་སྣང་ཧ་ཅང་
གནང་བ་མ་ཟད།	 ད་ིབ་བཏནོ་པ་རྣམས་
ལ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྐབས་བསནུ་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕ་གནང་འདགུ	
ད་ེནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་
བདོ་ཀི་ཛ་དག་གནས་སངས་ཐོག་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེའི ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་

ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁོན་ནས་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་

འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་དགའ་

བསུ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དཀའ་ངལ་རྣམས་དག་པའོ་ིཐབས་ལམ་ཁ་ོནར་བརནེ་ནས་སེལ་
ཐུབ་རུྒྱར་ཡིད་ཆེས་བས་པའ་ིབསམ་བླ་ོད་ེན་ིདསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པའ་ིབག་ཆགས་རྙངི་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པ་རྒྱ་གར་བ་རྩམོ་
པ་པ་ོགགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་དཱི་པག་ཅོབ་ར་
Deepak Chopra	ལགས་ཀིས་གཙོས་ཁངོ་
གི་གགོས་པ་ོམི་གངས་	 ༤༥	 བཞུགས་སརྒ་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུབདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་དང་།	
སྐབས་ད ེར་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ད་ེས་ྔང་ཚོ་ཐངེས་ཁ་ཤས་ཐུག་འཕད་
བུང་མངོ་ཡོད་ཀང་།	 ད་ེརིང་ཁདེ་རང་ཚོ་
འདརི་ལོ་ང་ོ	༦༠	རིང་ངསོ་རང་སྡདོ་གནས་
སུ་ཕབེས་ཡོད།		འད་ིན་ིངསོ་ཀི་ནང་ཡིན་པ་
བརདོ་ཆོག	 	 	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀི་ནང་ལ་
ཕབེས་པར་དམིགས་བསལ་གིས་འཚམས་
འད་ིདང་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོ་ཚང་
མ་ཆོས་གགོས་རེད།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་འཛམ་
བུ་གླངི་ནང་ཕི་དངསོ་པའོི་ཆ་ནས་ཡར་རྒྱས་
ཧ་ཅང་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཡོད།	འནོ་ཀང་
ང་ཚོར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཀི་ཐགོ་ནས་
སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་བཞིན་
ཡོད།	 དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པའ་ི
ཁདོ་ནས་དཔརེ་ན་གོ་ལའི་ཚ་དདོ་འཕལེ་
བཞིན་པ་སོགས་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོར་བདེ་རུྒྱ་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 འངོ་ཀང་འག་ོབ་
མི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མཚོན་ཆ་བདེ་སྤདོ་
བས་ནས་གསོད་རེས་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་ད་ེ

དག་ང་ཚོས་བཀག་འགགོ་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	
ང་ཚོ་སྐེ་ཙམ་ཉིད་ནས་ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་
ཐགོས་པ་སུ་གཅིག་མེད།	 	 ང་ཚོ་མའ་ིན་ུ
ཞརོ་བརནེ་ནས་འཚོ་བ་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་
ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་གཞི་རྩའི་མིའི་ལྷན་
སྐསེ་རང་བཞིན་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཡིན་པ་

ར་འཕདོ་ཐུབ་ཡོད།	 	 	 དངེ་སབྐས་འཛམ་
གླིང་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཕལ་ཆེ་བ་འག་ོབ་
མིའི་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་བམས་པ་དང་བརྩ་ེ
བ་ད་ེདག་ལ་ད་ོསྣང་ཆུང་དགས་པ་དང་།	
ཕི་དངསོ་པའོི་དཔལ་འབརོ་འཛུགས་སུྐན་
ཐགོ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་དགས་པའི་རྐནེ་གིས་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 འག་ོ
བ་མི་རྣམས་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞིག་ནི་ང་ཚོ་མིས་བཟསོ་པའི་
དཀའ་ངལ་རེད།	 ང་ཚོ་མི་ལ་མཚོན་ན་
སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའི་སགོ་ཆགས་རེད།	
ཚན་རིག་པས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	 རང་རུྒྱས་

ལ་བམས་བརྩེའི་བསམ་བླ་ོཇི་ཙམ་ཤུགས་
ཆེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་ལུས་པའོི་འཕདོ་
བསནེ་ལའང་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་དང་།	 དསུ་
རག་ཏུ་ཁངོ་ཁ་ོལངས་པ་དང་།	ཞ་ེསྣང་བས་
པ།	 ད་ེབཞིན་དངངས་སྐག་སྐསེ་ནས་བསདྡ་
པ་ད་ེཚོད་ཀིས་ལུས་པའོི་འཕདོ་བསནེ་ཞན་

པ་མ་ཟད།	 	 ལགྷ་པར་ལུས་ཟུངས་ཉམས་
རུྒྱ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་བརདོ་ཡོད།	 	 དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ།	 ཟརེ་
ནས་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་བཞིན་ད་ུཕན་ཚུན་
མི་མཐུན་པ་ཕན་ཚེགས་ལ་གཙིགས་ཆེར་
འཛིན་ནས་དབེ་འབེད་བས་པར་བརནེ་
ཡོང་གི་ཡོད།	 ཐ་ན་ཆོས་ཉམས་ལེན་བདེ་
མཁན་ཚོས་ཀང་ང་ཚོ་དང་ཁོ་པ་ཚོ་ཞེས་
ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་
ནས་ཆོས་ལུགས་འཐེན་འཁེར་བས་རྐེན་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེལ་བརནེ་
ནས་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་གཏངོ་གི་ཡོད།	

ད་ེབཞིན་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁོ་པ་ཚོའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་བའི་རྒྱལ་ཞནེ་རིང་ལུགས་ཀི་
བསམ་བླ་ོཅོལ་ཆུང་ལ་བརནེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་
ཚུན་མི་མཐུན་པ་ཡོང་གི་ཡོད།			
བིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་མཚོན་ན།	མི་རིགས་
དང་རྒྱལ་ཁབ།	 ཆོས་ལུགས་ཀི་བསམ་བླ་ོ
སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་ཁོང་ཚོས་བིས་
པ་གཞན་དང་ཐུག་སྐབས་གདངོ་གི་རྣམ་
འགུར་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་བུང་ཚམས་ལམ་
སེང་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་ཐགོ་ནས་
ཕན་ཚུན་རྩདེ་མོར་རོལ་བཞིན་ཡོད།		འནོ་
ཀང་བིས་པ་རིམ་བཞིན་འཚར་ལོངས་བདེ་
སབྐས་གཙོ་ཆེར་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཐགོ་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་།	 ལུང་ཚན།	 ཆོས་
ལུགས་སོགས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གནས་
སངས་ཐོག་ནས་དབེ་འབེད་ཀི་བསམ་བླ་ོ
སུྐན་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེན་ིདཀའ་ངལ་འབུང་
རྩ་རེད།	 	 གཞི་རྩའ་ིཆ་ནས་འག་ོབ་མི་
ཚང་མ་གཅིག་གུར་རེད།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་
མའ་ིནང་བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་
བསན།	 ཆོག་ཤེས་སོགས་བཟང་པའོ་ིབསབླ་
བ་ད་ེདག་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོ་འཛམ་གླངི་ཐགོ་
འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པའི་ཁདོ་
ནས་མི་གཅིག་རེད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་
སེམས་དང་སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་འག་ོ
བ་མི་གཅིག་གུར་རེད།	 དརེ་བརནེ་མི་རེ་
ང་ོརེས་འག་ོབ་མི་ཚང་མར་བད་ེསིྐད་ལྡན་

སུྐན་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གནང་དགོས།	
དསུ་རབས་	 ༢༡	 འད་ིན་ིད་ེས་ྔདསུ་རབས་	
༢༠	 ནང་ལརྟ་མི་གསོད་ཁག་སྦྱརོ་གི་དསུ་
རབས་ཤིག་མ་ཡོང་བ་ཞིག་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་
དགསོ།	 དསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་མི་གསོད་
ཁག་སྦྱོར་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་བུང་ཡོད།	
ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་ད་ེཚོས་མིའི་ཕུལ་
བུང་གི་ཀདླ་པ་བཀལོ་ནས་མི་ཇི་ལརྟ་གསོད་
རུྒྱའི་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆས་གཙོས་མཚོན་ཆ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཟསོ་ཡོད།
ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	 དསུ་
རབས་	 ༢༠	 ནང་འཚེ་བའ་ིལས་ལ་བརནེ་
ནས་མི་ས་ཡ་ཉསི་བརྒྱ་ཙམ་དམར་གསོད་
བཏང་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ	 དཀའ་ངལ་
ཇི་འད་ཞིག་འཕད་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
དག་པའོི་ཐབས་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་སེལ་
ཐུབ་རུྒྱ་རེད་བསམ་པའི་བསམ་བླ་ོད་ེན་ིད་ེས་ྔ
དསུ་རབས་	 ༢༠	 བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་
ཤིག་ཡིན་སབས་རེས་ལུས་ཀི་བསམ་བླ ་ོ
གཏངོ་སངས་ཤིག་རེད།	 	 ད་ེན་ིདསུ་ཚོད་
ཡོལ་ཟནི་པ་རེད།	 ད་ཆ་དསུ་རབས་	 ༢༡	
འདི་ནི་གསོ་མོལ་བརུྒྱད་དཀའ་ངལ་རྣམས་
སེལ་དགོས་སབས་གསོ་མོལ་གི་དསུ་རབས་
ཤིག་ལ་ཆགས་ཐུབ་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་
འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རེས་ད་ིབ་ཁག་ཅིག་ལ་
བཀའ་ལན་བསྩལ།	།

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་འཆར་རགོ་ཞིབ་པ་གཅིག་དགསོ་པའ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 	 	 	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་སྡ་ེཚན་ནང་ཆེད་ལས་བདེ་
གཅིག་དུང་གཞོན་ལས་རོགས་གནས་རིམ་
ཚད་མཉམ་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
ལས་ཀའ་ིང་ོབ་ོདང་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ༽				ང་ོབ།ོ
༡།						ལས་གནས་ཀི་མིང་།						ལས་
འཆར་ལག་བསར་རགོ་ཞིབ་པ། Monitor-

ing and Evaluation Officer

༢།	ས་མིག་གངས།				གཅིག	
༣།	རང་གཞིན།					ཆོད་གན།
༤།	 གནས་རིམ།	 དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་						
ཚད་མཉམ།
ཁ༽				ལས་འགན།
ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའི་ལག་བསར་
གནས་སངས་དང་།	 གུབ་འབས་གནས་སྨནི་
ཐད་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་གངས་ཐ་ོདང་ལེགས་
སྤལེ་ངན་འགོག་གི་སྙན་ཐོ་རྣམས་ཁུངས་
སྐེལ་ར་འཕདོ་ཀིས་དསུ་བཀག་ནང་ཚུན་
འབུལ་ཐུབ་མཁན།
ག༽				ཆ་རྐནེ།

༡།	 		 ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་	 (BA/B.Com/B.Sc)	 ཐནོ་
པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༢།				བདོ་ཨིན་གཉསི་ལ་བསི་ཀླགོ་འཆད་
གསུམ་རང་སྐ་འཕརེ་ངསེ་ཡོད་པ།
༣།	 གངས་ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་དང་འབལེ་བའ་ི
ཉམས་ཞིབ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་ཤེས་རྩལ་
ལནྡ་པ།
༤།	དགསོ་མཁ་ོའགན་རྩགེ་བུང་སབྐས་གལ་
གནད་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པས་ལས་རིམ་ག་ོ
སིྒག་བ་ཐུབ་མཁན།
༥།	 	 ཀམ་པུ་ཀྲར་ནསུ་རྩལ་རང་སྐ་འཕརེ་
བ།	 ༼Word Document	 འགམེས་
ཤོག་རིའུ་མིག	 	 Spreadsheet	 གངས་
མཛོད་	Database Programs	མཉནེ་ཆས་
རིགས།༽
ང་༽			ཡིག་ཆ་ཇི་དགསོ།
ང་།		༡།	ང་ོབཤུས།
༡།	 ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་	
Marks Sheet and Degree Certificate གི་
ང་ོབཤུས།
༢།	དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་

བུ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ།	 སིྒག་མཐུན་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩།༣།༣༡	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༣།	 རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་
འཁརེ་	RC	གི་ང་ོབཤུས།
ང་།༢།	ང་ོམ།
༡།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སནྨ་ཁང་གང་རུང་
ནས་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་
སནྨ་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉདི་
ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའི་ལས་
དམ་དང་ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༢།	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་	
Character Certificate	ང་ོམ།
༣།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་
ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
ཅ༽				ཕགོས་དང་མཐུན་རྐནེ།
༡།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁམིས་སིྒག་
གཏན་འབབེས་ལརྟ་འབུལ་རུྒྱ།

ཆ༽				མཆན།
༡།		ཐགོ་མར་ཟླ་དུག་ཚོད་བལ་ྟརིྩས་པའ་ིལོ་
ང་ོགཉསི་ཀི་རིང་ཆོད་གན་ཐགོ་བསྐ་ོརུྒྱ་དང་།	
ད་ེརསེ་གཉསི་མོས་བུང་ཚེ་ལོ་གཉསི་ཡང་
བསྐར་ཕར་འགངས་བ་རུྒྱ།
༢།	 འཚང་སནྙ་དང་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་
རྣམས་གླགོ་འཕནི་རུྒྱད་འབུལ་འཐུས་ཀང་།	
ང་ོབཅར་རུྒྱགས་སྤདོ་	 interview	 སབྐས་
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ངསེ་པར་ད་ུསནོ་དགསོ།
༣།	 ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུང་
གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གིས་དག་མཆན་
ལས་དམ་འཁདོ་དགསོ།
༤།	 	 ལས་འཆར་འཛིན་སྐངོ་ཐགོ་ཉམས་
མོང ་ཅན་ལ་དམིགས་གསལ་དགོངས་
བཞསེ་གནང་རུྒྱ།
གོང་གསལ་ས་མིག་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་མཐུད་ཁ་
འདརི་གཟགིས་གནང་ཡོང་བ་དང་།	འཚང་
སནྙ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	
ཚེས་	 ༡༥	 འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་
བང་ཐགོ་འབུལ་དལ།
འབལེ་གཏུགས་བ་ཡུལ།
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