
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༥ ཉྱིན་ནྱིའུ་ཛྱི ་ལེན་ཌྱི་ཡུལ་གྱི་ཁ་ར་ཡྱི ་
སྱི་ཅརཆ་ Christchurch གངོ་ཁརེ་ནང་
རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་ཁ་ཆེའྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་
འཇྱིགས་སྐུལ་དྲག་སྤདོ་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་
ས་ེམྱི ་གངས་ ༥༠ རྐནེ་ལམ་ད་ུབཏང་བ་མ་
ཟད།  མྱི་གངས་ ༥༠ ལགྷ་ལ་རྨས་སྐནོ་
བཟསོ་ཡོད་པར་བརནེ།  སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ནའེུ་ཛྱི ་ལན་
ཌྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་ལྕམ་སྐུ་ཇེ་སྱིན་ཌ་ཨར་ཌེན་ 
Rt. Hon. Jacinda Ardern མཆོག་བརྒྱྱུད་
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤུལ་ལུས་
ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་
གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།
རྐནེ་ངན་བྱྱུང་མ་ཐག་སྐ་ུཉྱིད་ནས་ཐུགས་ཚོར་
ཆེན་པསོ་འདས་པ་ོརྣམས་ནྱིའུ་ཛྱི ་ལེན་ཌྱི་ཁྱིམ་
ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་མྱི ་ཡྱི ན་པ་གསལ་འདནོ་
གནང་བ་ནྱི་སྙྱིང་སབོས་དང་རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་

པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཞྱིག་གྱི་གནང་སངས་ཤྱིག་རེད། 
ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེལག་དམར་བ་དསེ་རང་ཉྱིད་

སྤྱི་ཚོགས་ནས་བུད་པར་ངསོ་འཛྱི ན་གནང་
ཡོད།   ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་བརནེ་ནས་འཚོ་དགོས་པ་ཡྱིན་སབས་
གཞན་གྱི་བད་ེདནོ་ལའང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་པ་རེད། ངསོ་རང་ས་གནས་གང་ད་ུ
སྐདོ་ཀང་འག་ོབ་མྱི ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
པའྱི་ཁོངས་ནས་མྱི ་གཅྱིག་ཡྱི ན་བསམ་པ་

དྲན་གྱི་འདགུ དངེ་སབྐས་ཆོས་མྱིང་ཐགོ་
ནས་ཕན་ཚྱུན་གསོད་རེས་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་རེད། དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀྱིས་འག་ོ
བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརོན་བྱདེ་
བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་
སེམས་ཚོར་གང་གྱི ་ཆ་ནས་འག་ོབ་མྱི ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་རེད།  རྐནེ་ངན་ད་ེ

བྱྱུང་འཕལ་སྐུ་ཉྱིད་དང་ཡུལ་མྱི ་ཚོས་ཁ་ཆེའྱི་
ཆོས་པ་ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་སངས་དརེ་ངོས་ཀྱིས་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  གནང་སངས་དསེ་
འཛམ་གླྱིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་སེམས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་ཐབེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་
ཆོས་ལུགས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་སྐ་ེབ་ོརྣམས་
དནོ་རྐནེ་བྱྱུང་སའྱི་ཁ་ཆེའྱི་ལ་ྷཁང་དརེ་ཆེད་
མངགས་ཕབེས་ནས་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་གགོས་ཚོར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་ཡོད། སྐ་ུཉྱིད་
ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་མེ་མདའྱི་
ཁྱིམས་ལ་བསྐར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་
གནང་བ་ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་སྙྱིང་སབོས་ཆེ་བའྱི་
བཞངེ་ཕགོས་ཤྱིག་རེད།  ད་ེལ་བརནེ་ནས་
ཞྱི་བད་ེབརན་ལྷྱིང་སུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་གདནོ་
མྱི ་ཟ་ཡང་།  སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་གསལ་འདནོ་
གནང་བ་ལྟར་བྱམས་བརེའྱི་འད་ུཤེས་ཁབ་
སྤལེ་གཏངོ་དགསོ་པ་དའེང་ད་ེམཚྱུངས་གལ་
ཆེ་ཆགས་ཡོད།” ཅསེ་འཁདོ་འདགུ །

དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚྱུལ་སྙྱིང་བསྡསུ།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་

ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གྱི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞྱིག་དགསོ།  
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ 
ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འདནོ་སྤལེ་གནང་
བའྱི་ཊྱི ་བྱི་ནད་གཞྱི ་སྔནོ་འགོག་དང་འབལེ་
བའྱི་འགུལ་བརྙན་ཞྱིག་དབུ་འབྱེད་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་འཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་ཆྱུ་
སྐ་སྦྲ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཚང་མས་མཁནེ་
གསལ་རེད་ལོ་ལརྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 
ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱི་གླ་ོནད་ཊྱི ་བྱི་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྱི་ཞུ་
ཡྱི ་ཡོད་པ་རེད། རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
གླ་ོནད་ཊྱི ་བྱི་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྱི་ཞུ་སདླ་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་རྣམ་པ་དང་སྨན་ཁང་འགན་འཛྱི ན་
བརྒྱྱུ ད་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་
ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་ལོ་
ནས་བཟུང་ཕན་བུ་མྱི ་འདྲ་བ་བྱས་ནས་ཊྱི ་བྱི་
ནད་གཞྱིའྱི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་སླད་སྐར་མ་
ལྔ་རེའྱི་འགུལ་བརྙན་ལྔ་ཙམ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་མཇུག་
སྒྱིལ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ལོའྱི་རྒྱལ་སྤྱི་ཊྱི་བྱི་ཉྱིན་
མོའྱི་བརདོ་གཞྱི་ནྱི་དསུ་ཆོད་རན་འདགུ་ཅསེ་

པ་ད་ེཡྱིན།  དསུ་ཚོད་གང་རན་འདགུ་ཅ་ེན་
ཊྱི ་བྱི་སྔནོ་འགོག་གམ་ར་མེད་བཟ་ོརྒྱྱུའྱི་ཐགོ་

ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་དགོས་པའྱི་དསུ་ཚོད་
རན་འདགུ་ཅེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱི་རེད་འདགུ 
འགུལ་བརྙན་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ད་ེ SAWBO ཞསེ་
པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འདགུ ལས་འཆར་
འདྱིའྱི་འགོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཕདོ་བསནེ་
གྱིས་གཙོས་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐོར་གཏངོ་
རྒྱྱུའྱི་ཆེད་ད་བར་འགུལ་བརྙན་མང་པ་ོབཟསོ་
ནས་སདྐ་ཡྱིག་མྱི ་འདྲ་བ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ནང་
འགམེས་སྤལེ་གནང་འདགུ ཁངོ་ཚོ་དང་
ལྷན་གོ་བསྡུར་དང་མཐུན་འགྱུར་འོག་ང་
ཚོས་འགུལ་བརྙན་འདྱི་བཟ་ོཡྱི ་ཡོད་པ་རེད། 

འགུལ་བརྙན་འདྱི་རྱིན་མེད་ཐགོ་མང་ཚོགས་
ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི་ཆེད་ཁོང་ཚོས་ལས་

འགུལ་སྤལེ་གྱི་འདགུ ང་ཚོས་ག་ོ
སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ཁནོ་བསྡམོས་
འགུལ་བརྙན་ལྔ་ཙམ་བང་སྒྱིག་ཡོད། 
ད་ེརྱི ང་གྱི ་འགུལ་བརྙན་འདྱི་ཊྱི ་བྱི་
དང་གཉནེ་ནད་རེག་དགུ་སྐརོ་ཡྱི ན། 
འགུལ་བརྙན་འདྱི་བདོ་སདྐ་ཐགོ་བཟསོ་
པ་ཕལ་ཆེར་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་
ཡོད། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
གྱིས་དབུ་འབྱེད་གནང་གུབ་པ་དང་

རྒྱལ་སྤྱི་གླ་ོནད་ཉྱིན་མོར་ས་གནས་ཁག་ལ་
འགམེས་སྤལེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་
མཆོག་གྱིས་ཊྱི ་བྱི་ནད་གཞྱི་སྔནོ་འགོག་དང་
འབལེ་བའྱི་འགུལ་བརྙན་དབུ་འབྱདེ་གནང་
ས་ེའགུལ་བརྙན་སནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་
འཚམས་འདྲྱི་དང་འབེལ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཊྱི ་བྱི་ནད་གཞྱི ་སྔནོ་འགོག་དང་འབལེ་བའྱི་
བདོ་སདྐ་ཐགོ་འགུལ་བརྙན་ཞྱིག་བཟ་ོགནང་

འདགུ བདོ་སདྐ་ཐགོ་བཟསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་
མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་རསེ་
གླ་ོནད་ཊྱི ་བྱི་རྐནེ་པས་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད། བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་
ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ འཁརོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་
ད་དངུ་ཊྱི ་བྱི་ནད་གཞྱི ་ར་མེད་ད་ུཕྱིན་མེད། 
དརེ་བརནེ་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་དང་
ལྷན་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི ་ནང་གླ་ོནད་
ཊྱི ་བྱི་ར་གཏརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་
འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད། སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་གླ་ོནད་མེད་པ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་
བཞྱིན་གྱི ་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་སྤྱི ་ཚོགས་
ནས་མེད་པ་ཆགས་ཐུབ་ངེས་རེད་བསམ་
པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད།ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ཆེ་མང་
ཚོགས་ལ་སྔར་ལྷག་གོ་རགོས་སྤལེ་སླད་འདྱི་
ལ་ྟབུའྱི་འགུལ་བརྙན་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། ད་ེ
ས་ྔཡྱིན་ན་སནྨ་ཁང་ད་ུམ་ཡོང་བར་ད་ུའཕདོ་
བསནེ་སྐརོ་ག་ོརགོས་ཡོང་གྱི་མེད། ད་ཆ་
འགུལ་བརྙན་བརྒྱྱུད་ནས་ཀང་ག་ོརགོས་ཡོང་
བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་། །

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་སྔནོ་འགགོ་དང་འབལེ་བའྱི་འགུལ་བརྙན་
དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

བཞུགས་སརྒ་ད་ུསོག་ཡུལ་ཁད་ལས་པའྱི་
ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ནས་ 
༢༥ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་ན་རོ་པན་ཆེན་ནང་པའྱི་བསྱི་
གནས་ཁང་ཐུན་མོང་གྱི ་གོ་སྒྱིག་འགོ་རྡ་ས་ནརོ་
བུ་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུཆེན་པ་ོཧརོ་གྱི་ཡུལ་ནས་
སནྨ་པ་དང་། ཁད་ལས་པ།  ཚོང་པ་སོགས་ཁནོ་
མྱི ་གངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་ཁད་ལས་པའྱི་ཟབ་སྦངོ་
ཐངེས་དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་
ལ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་། བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་འགན་
འཛྱིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས། གཞན་ཡང་
ཚོགས་བཅར་བ་དང་ཕྱི་ནང་གསར་འགོད་པ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཐགོ་མར་རུ་སོག་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་མྱི ་གངས་ 
༥༠ རྣམས་སོག་ཡུལ་ནས་ཆེད་མངགས་ཟབ་
སྦངོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ   སྤྱིར་ཟབ་སྦངོ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོནྱི།  བདོ་སོག་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབལེ་
ལམ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་།  ནང་ཆོས་
ང་ོསྤདོ།  གཞན་ཡང་དངེ་སབྐས་འཕུག་ཆ་དདོ་
པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་སྒརེ་གྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་ད་ུནང་
ཆོས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་
ཡྱིན་འདགུ   
སྐབས་དརེ་བདོ་ཀྱི ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི ་འགན་
འཛྱི ན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་ཀྱིས་ནང་
ཆོས་ང་ོསྤདོ་གནང་བསནུ་བདོ་སོག་མཆོད་ཡོན་
གྱི་འབལེ་ལམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ   
ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས་
ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤོད་
སྐརོ་སླབོ་འཁྱིད་གནང་བ་མ་ཟད།  ཉྱིན་མཐའ་
མར་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
རྣམས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུསྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས། །

བདོ་མྱིའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་འཐབ་རོད་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་བདོ་

ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོདུྲག་ཅྱུ་རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་
འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་འཐབ་རོད་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེདང་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་ཤར་དབུས་
ཡུ་རོབ་ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Czech Re-
public དང་། བྷུལ་ག་རྱི་ཡ། Bulgaria 
པྱི་རག Prague སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་
ནང་གྱི ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་གངོ་སྡ་ེཁག་
གྱི་ཚོགས་ཁང་གྱི་མདནུ་དང་། སླབོ་གྲྭ་སོགས་
ཀྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱྱིངས་སུ་སྒངེ་
འཛུགས་གནང་ས་ེབ ོད་མྱི འྱི ་རང་དབང་སྒརེ ་
ལངས་གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ ༦༠ སུང་
བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ནའེུ་ཛྱི ་ལན་ཌྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་མཆོག་ལ་ 
ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་བསྩལ་བ།
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ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐ་ུཚབ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་དགསོ་པའྱི་
འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ནང་ཐ་ེ
ཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས།  ཨ་རྱིའྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐུ ་ཚབ་
སྐ་ུཞབས་སེ་མྱི ་ཡོལ་བྷྲའནོ་བྷགེ་ Samuel 

Brownback མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་མགགོས་མྱུར་བསྐར་
གསོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ   ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ཐ་ེཝན་སྱིད་
འཛྱིན་ཚེ་ཨྱི ན་ཝྱིང་Tsai Ing-wen མཆོག་
དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་
ཀང་ཕབེས་འདགུ  
སབྐས་དརེ་སྐུ་ཞབས་སེ་མྱི ་ཡོལ་བྷྲའནོ་བྷགེ་
མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་
སྐརོ་གསུང་དནོ།
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་
མཆོག་གྱིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གྱི ་སྐུ ་ཚབ་

དང་ལནྷ་མགགོས་ནས་མྱུར་ད་ུའབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་བཙན་དབང་
འོག་བཙན་བྱོལ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བཀོད་
ནས་མྱི ་ལོ་ ༦༠ ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བ་རེད། ” 
ཅསེ་གསུང་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་
དཔལ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་སགོ་རར་གྱུར་བ་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ལ་མཐངོ་ཆྱུང་ཁད་གསོད་
དང་ཁྱིམས་འགལ་ད་ུབརྱིས་པའྱི་བྱདེ་བབ་
དརེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་ཁོང་གྱིས་གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་

ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་
བཞུགས་རྱིང་མགོགས་ནས་མྱུར་ད་ུབདོ་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་བཀོད་ཐུབ་པའྱི་རེ་སྨནོ་ཞུ་

བཞྱིན་ཡོད་པ་གསུང་དནོ།  “ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུར། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་
མགོགས་ནས་མྱུར་ད་ུའབལེ་མོལ་བསྐར་
གསོ་ཞུ་དགསོ། ང་ཚོས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆོག་གྱིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  སྱིད་བྱྱུས་དའེྱི་འགོ་
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་མྱི ་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འགོ  མྱིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་དནོ་དམ་གྱི་རང་སྐོང་
གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་སྤདོ་དགསོ། ཞསེ་
གསུངས།   
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཕབེས་པར་
ཁངོ་གྱིས་འཚམས་འདྲྱི་གནང་དནོ། “འདྱི་
གར་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་
ཚེ་རྱིང་ལགས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོྱི་དབང་སྒྱུར་འགོ་འཚར་ལོངས་བྱས་པ་
ཞྱིག་རེད། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ནྱི་བདོ་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་སགོ་ར་ཡྱི ན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་དག་ལྟར་བརྱིས་ཏ་ེཆོས་བྱེད་མཁན་
རྣམས་ཁྱིམས་འགལ་ཉསེ་ཅན་པར་ངོས་
འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་ཟླ་བ་ཚེ་
རྱིང་ལགས་འདྱིར་ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། “ཞསེ་གསུངས།  
གཞན་ཡང་སྐུ ་ཞབས་སེ་མྱི ་ཡོལ་བྷྲའོན་
བྷགེ་ Samuel Brownback མཆོག་གྱིས་
དངེ་སྐབས་ཡུ་གུར་དང་ཀ་ཛག་ཁ་ཆེ་བ། 
བདོ་མྱི ་ནང་པ།  ད་ེབཞྱིན་ཆོས་འཁརོ་
སྒམོ་སུྒབ་ Falun Gong དང་རྒྱ་རྱིགས་

ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པ་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་དམ་བསྒགས་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་
བཞྱིན་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་
སྐརོ་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུཡུ་གུར་
དང་ཀ་ཛག་ཁ་ཆེ་བ་མྱི ་གངས་ས་ཡ་གཅྱིག་
ལགྷ་དམ་བསྒགས་བཀག་བསྐྱིལ་འགོ་བཞག་
ནས་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཀྱི་སླབོ་གསོའྱི་
ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་བཙན་དབང་འགོ་ནས་
སླབོ་གསོ་སྤད་པ་དང་།  བདོ་མྱི ་ནང་པ་
ཚོར་མཚོན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཀའ་
འཁལོ་མེད་པར་རང་གྱི ་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་
རད་འཚོལ་ཞུ་མ་ཆོག་པ་དང་།  རང་མོས་
ལྟར་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ལ་ཐསོ་བསམ་
སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་མྱི ་ཆོག་པའྱི་གནས་སངས་
འགོ་བཞག་ཡོད་ཅསེ་གསུངས། 
སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
གྱི ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐ་ོ
གཞུང་ནང་རྒྱ་ནག་ཀང་ཚྱུད་ཡོད། །

སུད་སྱི་དང་ལེག་ཊྱིན་སྱི་ཊེན་བདོ་རྱིགས་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདནུ་ད་ུཞྱི་བའྱི་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༢ ཉྱིན་སུད་སྱི་དང་ལེག་ཊྱིན་སྱི་ཊེན་
བདོ་རྱིགས་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་མདུན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༦༠ རྱིང་བདོ་ནང་
གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པར་མཚམས་
འཇགོ་བྱདེ་དགོས་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་ང་ོརལོ་གྱིས་
སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད། 

ད་ེཡང་ཞྱི་བའྱི་སདྐ་འབདོ་སབྐས་སུད་སྱི ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་པད་བཀོད་དགེ་གླྱིང་འཆྱི ་
མེད་རྱིག་འཛྱིན་ལགས་ཀྱིས། རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་
གྱི ་གནས་སངས་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཞན་དུ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་བརྡ་ལན་དང་། ད་ེབཞྱིན་
བདོ་མྱི ་མྱི ་རེ་ངོ་རེས་བདོ་ཀྱི ་འཐབ་རོད་

གསོན་པརོ་གནས་དགསོ་པའྱི་འགན་ཡོད་པ་
དང་། འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༦༠ རྱིང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། 
སྐད་ཡྱི ག་སོགས་འཆར་གཞྱི ་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོ
ནས་ར་གཏརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱས་
དང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།
ཤོག་གངས་གཉྱིས་ཅན་གྱི ་ཞུ ་ཡྱི ག་ཅྱིག་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་འགོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་
འགན་འཛྱི ན་ལྕམ་མེ་ཅལ་བྷ་ཅལ་ལེ་ཊྱི ་ 

Ms. Michelle Bachelet ལགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་གསལ་བར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་གནང་དགསོ་པ་དང་།  ཉ་ེཆར་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཚོགས་ UN Human Rights Council 
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི ་གནས་སངས་ཐོག་དུས་བཀག་བསྐར་
ཞྱིབ་སྐབས་བསམ་འཆར་བཏནོ་པ་ཁག་ལ་
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དམའ་འབབེས་བྱས་ཏ་ེཆོས་
དད་རང་དབང་དང་། འག་ོའདགུ་གྱི་རང་
དབང་། འད་ུའཛོམས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་། འག་ོ
བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རོད་པ་སུང་སྐོབ་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཁག་
ལག་བསར་བྱས་ཟྱིན་ལུགས་བརོད་པ་མ་
ཟད། ཁྱིམས་ཀྱི་མདནུ་སར་མྱི ་སེར་ཚང་
མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ལུགས་འཁགོ་བཤད་བྱས་
པར་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད་
པ་རེད།
སུད་སྱི ་དང་ལེག་ཊྱིན་སྱི ་ཊེན་བདོ་རྱིགས་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀྱིས། འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༦༠ རྱིང་
རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་སྒྱུར་འགོ་བདོ་མྱི ་ཚོར་གཞྱི་
རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་མེད་པར་བརནེ། 
བདོ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་པ་ནྱི་
ཡོངས་ཁབ་འགོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་གྱི ་ར་
འཛྱི ན་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད། 
ཅསེ་གསུངས། །

ཕྱི་དྲྱིལ་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་འཛམ་གླྱིང་
ཆྱུའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་བསནུ་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་

ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་
དྲྱིལ་འགམེས་སནོ་ཚན་པའྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་

བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་རནེ་གཞྱི ་
བྱས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་
ཕྱི་དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐགོ་འཛམ་གླྱིང་
ཆྱུའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་བསུན་སྐལ་བཟང་ཆོས་
སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ས་ེཁྱིད་པའྱི་རོལ་དབྱངས་
རུ་ཁག་ནས་བདོ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབལེ་
བའྱི་གླུ་གཞས་བངླས་རསེ། ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་
ཆེད་མཁས་སྐུ་ཞབས་མ་ཡྱི ་ཁེལ་བྷ་ཁྱི ་ལེ་ 
Michael Buckley ལགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་
ཁོར་ཡུག་གྱི ་གནད་དནོ་དང་འབལེ་ནས་
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགམེས་སནོ་ཚན་
པའྱི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་དང་། བཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་བདོ་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག ད་ེ

བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་བ་ཁག་གཅྱིག་
བཅས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གཏརེ་ཁ་

སྔགོ་འདནོ་དང་། ཤྱིང་ནགས་གཅདོ་འབགེ 
ཆྱུ་མཛོད་བརྒྱབ་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
བདོ་ཀྱི་གནས་ཆེན་རྱི་བ་ོདང་། གཙང་པ།ོ 
མཚོ་དང་མཚེའུ། སངོ་ལ་ཉ་ེབའྱི་བྱ་དང་
རྱི ་དྭགས་སོགས་ལ་གནདོ་འཚེ་ཚབས་ཆེན་
བྱྱུང་དང་འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།
ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་བདོ་ཀྱི་འབགོ་པའྱི་
རྩྭ ་ཐང་དང་སལོ་རྒྱྱུ ན་འཚོ་བ་སྐལེ་སངས་
ལ་ཤུགས་རྐེན་ངན་པ་ཐེབས་ཀྱི ་ཡོད་པ་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས། མཇུག་ཏུ་ཕྱི་དྲྱིལ་
འགམེས་སནོ་ཚན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཡེ་ཤེས་
དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའྱི ་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་
པ་བཅས། །
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༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་། 
 དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་། 
སོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།

བཀའ་དུྲང་རངོ་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱྱུང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༥༦ ཙམ་ལ་སབྐས་
བཅྱུ་དུྲག་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བདནུ་
པའྱི་ལས་ཉྱིན་བཞྱི ་པའྱི་ཐོག་བཀའ་དུྲང་
རོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་སྐབས་ 
༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བླནོ་ད་ུའསོ་
འདམེས་བྱྱུང་ཡོད།
ད་ེཡང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
དནོ་ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགངོས་དནོ་ལརྟ། 
འདམེས་ཐནོ་ཐགོ་དམ་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་སྱིད་
སྐོང་དསེ་རང་གྱི ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་
སུ་བཀའ་བླནོ་ཇྱི་དགོས་མང་མཐའ་བདནུ་
ལས་མ་བརལ་བའྱི་མྱི ་འགའོྱི་མྱིང་དང་ལོ་
རྒྱྱུས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༡ པར་
གསལ་བའྱི་འསོ་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་
སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་
སྦྲགས་འབུལ་རྒྱྱུ ་དང༌། དའེྱི་ཐགོ་སྤྱི་མོས་
བྱྱུང་ན་སྨསོ་མེད། མ་བྱྱུང་ཚེ་སྤྱི་མོས་མ་
བྱྱུང་བའྱི་འསོ་གཞྱི་སོ་སོའྱི་ཐགོ་ང་ོཡོད་སྤྱི་
འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་གསང་བའྱི་འསོ་
ཤོག་འཕངས་ཏ་ེའསོ་འདམེས་བྱདེ་དགོས། 

ང་ོཡོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅྱུ་ལས་མ་
ཉུང་བའྱི་འསོ་ཤོག་ཐབོ་ན་བཀའ་བླནོ་ད་ུའསོ་
ཐནོ་གསལ་བསྒགས་བྱ་རྒྱྱུ ། གསོ་ཚོགས་
སུ་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཐནོ་པའྱི་རྱིགས་
ལ་སྱིད་སྐངོ་གྱིས་བཀའ་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
བྱ་རྒྱྱུ ། སྱིད་སྐངོ་གྱིས་བཏནོ་པའྱི་འསོ་གཞྱི་
ཡོངས་རོགས་སམ་གང་རུང་ལ་མང་མོས་
མ་ཐབོ་ཚེ་འསོ་གཞྱི་གསར་པ་སྱིད་སྐངོ་གྱིས་
གོང་བཞྱིན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་
རྒྱྱུ འྱི་ཆ་རྐེན་འགོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་བཀའ་བླནོ་ཁ་སྐངོ་
ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་འསོ་མྱིར་བཀའ་དུྲང་རངོ་ཁ་སབོས་
རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱྱུས་
བཅས་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་སྒགོས་སྦང་
གནང་རསེ་ང་ོཡོད་སྤྱི་འཐུས་གངས་ ༤༢ 
ནས་གསང་བའྱི་འསོ་བསྡ་ུགནང་ས།ེ རངོ་
ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་འསོ་གངས་ ༢༡ དང་། 
དགག་བྱ་གནང་མཁན་འསོ་གངས་ ༡༨ 
སངོ་པ་ ༢ དང་རྱིས་མེད་ ༡ བཅས་
བྱྱུང་ས་ེརོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་
སབྐས་ ༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བླནོ་

ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་ཡོད།
ད་ེཡང་རོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་
ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་བདོ་ལ་སདོ་རངོ་
དཀར་ཕུ་ལགྷ་ཅསེ་པའྱི་གངོ་སྡརེ་སྐསེ་ཤྱིང་། 
རང་ལོ་ ༨ ཐགོ་ཨ་ཞང་དང་མཉམ་ད་ུརྒྱ་

གར་ད་ུའབྱོར་རསེ་རྡ་ས་ཟུར་གསོག་སླབོ་
གྲྭ་དང་པཱན་ཅ་མཱ་རྱི་གཏན་སླབོ། མ་སུ་རྱི་
གཏན་སླབོ་བཅས་སུ་སླབོ་སྦངོ་གྱི ་གོ་སྐབས་
ཐབོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་བལ་ཡུལ་ཤར་
ཁུམ་བུ་ཤོ་རོང་བད་ེལེགས་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་ཉྱིན་སླབོ ་ཀྱི ་དགེ་ཆེ ་དང་འཛྱི ན་སྐོང་
གཅྱིག་ལྕགོས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༧ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྦྱིར་

བདོ་ཚོགས་ལས་བྱེད་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གྱིས་
བཟ་ོགཞྱིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པ་དང་རུམ་
བཟའོྱི་ད་ོདམ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ལས་བྱདེ་ད་ུདངསོ་སུ་
ཞུགས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་ལས་
ཁང་དང་མཉམ་འབལེ་གྱི ་དངུལ་གཉརེ་
གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གྱི ་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་ལརྟ་ལོ་ལའྔྱི་རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་
གླྱིང་ད་ུགནས་སྤསོ་ཀྱིས་མཉམ་དུྲང་དང་ལ་
སྤྱི་བཅས་གནང་ས་ེམྱི ་མང་གྱི ་བད་ེསྡུག་ལ་

ལ་ྟརགོ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ་རསེ་ལོ་བཅྱུ་
གཅྱིག་རྱི ང་དུྲང་ཆེའྱི ་ལས་རོགས་དང་། 
དུྲང་གཞོན་བཅས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་ལྷ་ོ
གཞྱིས་ཁག་དང་ཀ་རྡརོ་སྒང་གསུམ་གྱི ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་གནས་སངས་ལ་ལྟ་
རགོ་གྱི་ལས་འགན་བཞསེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ 
ལོར་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དུྲང་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་གྱིས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་འཛྱིན་
སྐོང་དང་ཊྱི ་སྦྱི་ནད་གཞྱི ་གཙོས་པའྱི་ལས་
གཞྱི་ཁག་ལ་ལ་ྟརགོ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུྲང་འཕར་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་གྱིས་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གྱི ་འཛྱི ན་སྐོང་ལྟ་རགོ་དང་འཆར་འགོད་
ལམ་སནོ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༨ ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུྲང་
ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གྱིས་ལས་འགན་བཞེས་
མུས་ཐགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ 
ནས་བཀའ་དུྲང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ད་ེརྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་རེད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ 
ཉྱིན་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་མང་གཙོ་མནའ་འབལེ་
ཚོགས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ 
Kevin Mileham མཆོག་གྱིས་གསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གྱི ་གཏམ་བཤད་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་ཁངོ་གྱིས་ཐགོ་མར་གསུང་དནོ། རྒྱ་

ནག་ནྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནས་བླ་ོ
སྐདེ་ལེན་དགསོ་པ་མང་པ་ོཡོད།  འནོ་ཀང་
སྐབས་རེ་ང་ཚོས་གཞན་གྱིས་ནརོ་འཁུལ་
གང་བྱས་པ་ད་ེལས་བླ་ོསྐེད་ལེན་དགོས།  
རྒྱ་ནག་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་བཅྱུའྱི་རྱིང་
དབུལ་ཕངོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་འབད་
བརནོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། འནོ་ཀང་
གཞུང་ལམ་ད་ུའག་ོསྐབས་དང་མེ་འཁོར་
བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་གྱི་གངོ་ཁརེ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་

ཏུ་འགུལ་བཞུད་བྱེད་སྐབས་དབུལ་ཕངོས་
མང་པ་ོམཐངོ་རྒྱྱུ ་འདགུ  རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་
དམ་བསྒགས་གྱི་གནས་སངས་ལ་མཚོན་ན་
དྲག་ཆས་ཉནེ་རགོ་པ་དང་། ཉནེ་རགོ་མྱི ་ས་
ས་གནས་གང་སར་བཀྲམ་པ་མ་ཟད།  དྲ་
རྒྱར་མཚོན་ན་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
རེད། 

ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལམ་སནོ་བྱས་པའྱི་
ས་ཆ་དང་གཞུང་ལམ་སོགས་ལ་མ་གཏགོས་
འག་ོམ་ཆོག་པ་དང་།  ང་ཚོ་གང་ད་ུབསྐདོ་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསྐ་ོའཛུགས་བྱས་
པའྱི་ས་ེཤན་པ་དང་ལནྷ་ད་ུའག་ོདགསོ་འདགུ  
རྒྱ་ནག་ནང་དབང་ཆ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་གྱི ་
ལས་བྱེད་དང་མྱི ་མང་དཀྱུས་མའྱི་གནས་
སངས་ལ་བར་ཁད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ 
གཞུང་གྱི ་དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ནབུ་
ཕོགས་ཀྱི ་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤོད་ལ་

ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞྱིན་འདགུ སམུ་འཁརོ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བྷྱི་ཨེམ་ཌབ་ལུ་ BMW 
སོགས་ནང་འགུལ་བཞུད་བྱས་པ་དང་། 
ཚོང་ཁང་ནས་ཅ་དངསོ་ཉ་ོསབྐས་རྱིན་གོང་
ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་ཅ་དངོས་ཉ་ོབཞྱིན་འདུག   
ད་ེལས་ཟློག་ས་ེཟས་ལྷག་འཐུང་ལྷག་སྤོད་
བཞྱིན་ཡོད། དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་ཚོས་མ་
རའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་རྣམས་ལོངས་
སུ་སྤད་ནས་དཔལ་འབྱརོ་ལོངས་སྤདོ་གོང་
ནས་གངོ་ད་ུའཕལེ་ཐུབ་ཀང་། མྱི ་དམངས་
རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་
སྙད་ནས་དམ་བསྒགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་
ཐགོ་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསར་བྱདེ་སངས་ད་ེཡ་
མཚན་པ་ོཞྱིག་རེད།  ཁ་ོཔ་ཚོས་གང་ཉུང་
མྱི ་རྱིགས་ད་ེདག་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའྱི་
མྱིང་བཏགས་ནས་ཟུར་ད་ུཕ་ེཡོད།
ང་ོགདངོ་ལ་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན་རང་སྱིད་རང་
སྐངོ་གྱི་རྣམ་པ་ཡོད། འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་དབང་འཛྱིན་
འགོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འག་ོདགོས་པ་རེད། 
ལམ་ལུགས་ད་ེའདྲ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ལུང་པའྱི་
ནང་ད་ེསྔ་ཨྱི ན་གཞུང་གྱིས་མྱི ་རྱིགས་དབྱ་ེ
འབྱདེ་སབྐས་ Homelands  ཟརེ་བ་དང་
འདྲ་མཚྱུངས་ཤྱིག་རེད། འདྱིར་ Home-

lands གྱི་དཔ་ེམཚོན་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་བདོ་
གཞག་ཆོག  བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དརེ་ལོ་རྒྱྱུས་ང་ོ
མཚར་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡོད། ངས་འདྱིར་བདོ་
ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་འབདོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལསྟ་པ་ཡྱིན་

ན་བདོ་ད་ེབདག་དབང་ནམ་ཡང་མ་རླག་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན།  བདོ་ད་ེགཞན་
གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཐགོ་ནས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་པའྱི ་རང་བཙན་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་
རེད། གལ་ཏ་ེབདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་ཁྱིམས་
འགལ་ཐགོ་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཚེ་བདོ་ནང་རྒྱ་མྱི ་གནས་བཞྱིན་པ་དརེ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་སེམས་འཚབ་བྱདེ་
དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་རེད། 
གལ་ཏ་ེཕགོས་གཞན་ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱི ན་ཟརེ་བ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་
གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། འནོ་
ཀང་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་གྱིས་
གཙོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་
དང་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་རང་གྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བྱ་
རྒྱྱུའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ད་ེ
དག་བདོ་ད་ེརང་བཙན་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གནས་
སངས་ལ་ལྟསོ་མེད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སེམས་འཚབ་
བྱདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ དང་ ༡༩༥༠ ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་
སབྐས་དའེྱི་བདོ་གཞུང་ལ་བདོ་ཞྱི་བའྱི་བཅྱིང་
བཀྲལོ་བཏང་ཡྱི ན་ཟརེ་ནས་ཆྱི ངས་ཡྱི ག་
དནོ་ཚན་ ༡༧ བཙན་དབང་ཐགོ་ནས་མྱིག་
བཏགས་བཀདོ་བཅྱུག་པ་དང་།  གལ་ཏ་ེད་ེ
ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་བཅྱིང་བཀྲལོ་དམག་དཔུང་
ཁྱི་བཞྱིས་ལྷ་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་
དང་བཅས་པར་ར་བརླག་ཏུ ་གཏོང་རྒྱྱུ ་

སྡྱིགས་བསྐལུ་བཏང་བ་རེད།  ཆྱིངས་ཡྱིག་
ད་ེབཙན་དབང་འགོ་མྱིང་བཏགས་བཀོད་
བཅྱུག་སབས།  རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
ཐགོ་ནས་བལསྟ་ཚེ་ཆྱིངས་ཡྱིག་ད་ེནསུ་མེད་
ཅྱིག་རེད།  འནོ་ཀང་ངའྱི་གཡས་ཕགོས་
སུ་  ANC ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པས་མུ་མཐུད་
རྒྱ་ནག་གྱི ་གནནོ་ཤུགས་ལ་མགོ་བཏགས་
ཞུ་བཞྱིན་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་བསམ་
ཤེས་མ་བྱས་པར་ཁད་གསོད་ཤ་སག་བྱས་
ཡོད།   
ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་བདོ་ཀྱི་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཐོང་མཆན་
ཐངེས་འགའ་ཤས་མ་ཕུལ་བ་རེད།  བྱདེ་
བབ་ད་ེནྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་
རེད། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་ད་ེརྒྱ་ནག་མ་རེད། ཅསེ་སོགས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ །
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གཟྱིགས་པར་འཚལ།

བལ་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཕྱིར་སླགོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པའྱི་ཁས་ལེན་གནང་འདགུ
༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུ
ཞབས་མ་ཡྱིག་པམོ་པའེ་ོ Mike Pom-

peo མཆོག་བལ་ཡུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་
ཕོགས་ཕེབས་སྐབས་བལ་ཡུལ་ཕྱི ་སྱིད་
བླནོ་ཆེན་པྲ་དཱྱིབ་ག་ཝ་ལྱི ་ Pradeep 

Gyawali མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་འདགུ  སབྐས་དརེ་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་
ཆེ་མཆོག་གྱིས་བལ་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་ལ་བརྱི ་བཀུར་ཐོག་བདོ་མྱི ་
བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། སདྐ་ཡྱིག་

སུང་སྐོབ་དང་འགུལ་བཞུད་རང་དབང་། 
ད་ེབཞྱིན་མཐོ་སླབོ་ནང་བདོ་ཕུག་འཛུལ་
ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ཐབོ་ཐང་བཅས་ཀྱི་གནད་
དནོ་ཐགོ་བཀའ་མོལ་བྱྱུང་བར།  བལ་
གཞུང་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་
བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་བལ་ཡུལ་ནས་བདོ་
ད་ུཕྱིར་སླགོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པའྱི་ཁས་ལེན་
གནང་འདགུ 
སྤྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི ་སྱིད་དུྲང་ཆེ་མཆོག་བལ་
ཡུལ་སྱིད་བླནོ་ཀ་ེཔྱི་ཤརཱྨ་ཨོ་ལྱི ་  KP Shar-

ma Oli མཆོག་གྱིས་སྱིད་བླནོ་གྱི་ལས་

འཁུར་ཞུས་ནས་ལོ་གཅྱིག་འཁོར་བའྱི་དསུ་
ཚྱི གས་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་ཆེད་ཕབེས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ གནས་ཚྱུལ་ད་ེཡུལ་དའེྱི་

The Kathmandu Post ཞསེ་པའྱི་གསར་
ཤོག་ནང་ཐནོ་འདགུ 

ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི ་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

བཏནོ་པའྱི་ལོ་འཁོར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་འབལེ་བའྱི་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་།  བལ་ཡུལ་
གཞུང་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་བཙན་
བྱལོ་བ་ཚོར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོ་ནས་བཟུང་
ཡུལ་དའེྱི་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའྱི་སྐབས་
བཅོལ་བའྱི་ལག་འཁེར་སྤོད་རྒྱྱུ ་མཚམས་
འཇགོ་བྱས་པ་དང་།  ཁྱིམས་དའེྱི་འགོ་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ལོ་ང་ོབཅྱུ་དུྲག་མ་ཟྱིན་
པའམ་དའེྱི་རསེ་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་སྐསེ་པའྱི་
བདོ་མྱི ་ཚོ་ལའང་ཐོབ་ཐང་ད་ེདག་བཅད་
འདགུ 

 ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་བསནུ་དགོས་མཁོ་གཞྱི ་
བཟུང་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ུརྒྱ་ཡྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་
ལས་བྱདེ་ས་མྱིག་སངོ་པ་ཐནོ་པར་ཁ་སྐངོ་
ཆེད་གསར་འདམེས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་ན། གཤམ་གསལ་ས་མྱིག་སོ་སོའྱི་ཆ་
རྐེན་ཚང་ཞྱིང་དནོ་དམ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རྱིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ུརྒྱ་ཡྱིག་
ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་དནོ་ཆེད་དམྱིགས་
བཀར་དུྲང་ལས་ས་མྱིག་ ༡ དང་། སྡ་ེ
འགན་ས་མྱིག་ ༡ ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་
གཤམ་གསལ།
༡༽ ལས་འགན། རྒྱ་ཡྱིག་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་
པ།
༢༽ ཤེས་ཚད། རྒྱ་ཡྱིག་ཐགོ་ཉུང་མཐར་
ཚད་ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཅྱིག་ནས་ཉ་ེབའྱི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐནོ་པའམ། ད་ེདང་
མཉམ་པའྱི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། 

ཅྱི་ས་ེཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་མེད་ཀང་ཡྱིག་
རྒྱྱུགས་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོ སབྐས་སྤདོ་རྒྱྱུ །
༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༩།༥།༡༧ ཉྱིན་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མྱི ་ཉུང་ཞྱིང་། དུྲང་ལས་གནས་
རྱིམ་ད་ུརང་ལོ་ ༣༥ དང་། སྡ་ེའགན་ 
གནས་རྱིམ་ད་ུརང་ལོ་ ༤༠ ལས་མ་བརལ་
བ་དགསོ།
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞྱི། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའྱི་མྱི ་འག་ོ
རྣམས་བདོ་ཡྱིག་དང་། རྒྱ་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་
འབྱི་རྒྱྱུགས་དང་། ངག་རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ །
གངོ་གསལ་ས་མྱིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རྱིགས་
ནས་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་དང། ས་གནས་
འག་ོའཛྱིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་འབལེ་
དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བདོ་ཡྱིག་
ཐོག་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའྱི་འཚང་སྙན་
འགེངས་ཤོག་བཏོན་ས་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟྱིན་རསེ།
༡། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ད་ལའྟྱི་ཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ 
༢ རེ་དང། (one passport & one stamp 

size)

༢། འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱིུས་ཡན་གྱི་སླབོ་ཐནོ་ལག་

འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་། གངོ་གསལ་དགསོ་
མཁའོྱི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་ 
(Marks Card & Degree Certificate) 

བཅས་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༣། དངྭ་བངླས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང། གཉྱིས་པ། འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ང་ོ
བཤུས།
༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའྱི་ལག་འཁརེ། (RC) དསུ་འགངས་
ཞུས་པའྱི་ང་ོབཤུས།
༥། ཁྱིམས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
(Birth Certificate) ཡོད་ན་དང་། ད་ེམྱིན་
རང་ལོའྱི་ཁུངས་སྐལེ་ཆེད་འཛྱིན་རྱིམ་ ༡༠ 
པའྱི་ལག་འཁརེ་གྱི་ང་ོབཤུས།
༦། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་གཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང། ད་ེམྱིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ ལནྡ་
གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་
རྱིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་
ཡྱིན་པའྱི་སནྨ་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ (MC) ཁ་

གསར་སངེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་འདྲ་པར་མཉམ་
སྦར་ཐགོ་སནྨ་པའྱི་ལས་དམ་དང། ས་
རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༧། འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་
ནས་བྱ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ 
(Character Certificate) ང་ོམ།
༨། གལ་སྱིད་ད་ལ་ྟསྤྱི་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ (No Ob-

jection Letter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་
དགསོ།
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ནམ། ལས་
བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པའྱི་
ཟུང་དུྲང་གནས་རྱིམ་ཡན་སུ་རུང་གྱི ་དག་
མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏ།ེ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་རྒྱབ་
ཚོུད་ ༥ པ་འགངས་མེད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་
གཞྱིས་དང། ད་ལའྟྱི་སྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་བ་
གནང་བདའེྱི་ཁ་བྱང། ཁ་དཔར་ཨང། གླགོ་
འཕྱིན། (E-Mail) སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་

ད་ེགཤམ་གསལ་དུྲང་ཆེའྱི་མཚན་བྱང་ཐགོ་
ཕུལ་འབྱརོ་ཟྱིན་པ་དགསོ་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་
དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་
རྱིགས་རྱིས་མེད་ཡྱིན། དསུ་ཐགོ་འབྱརོ་
རྱིགས་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་
པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་བྱ་རྒྱྱུར་སབྐས་
བསུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡྱི ག་ཆ་ངོ་མ་
ཁག་མཉམ་འཁརེ་གྱིས་འབྱརོ་མཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒགས་
སུ། 
Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong,

Dharamsala-176215

Distt. Kangra(H.P)

Tel: 9418042397

E-mail:psc@tibet.net 

ས་མྱིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་སུ་ཆོད་གན་ལས་དུྲང་
གཉྱིས་ཀྱི་ས་སངོ་ཡོད་ན། རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚོཌ་
ཁདོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ནས་
འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ།
སྡ་ེཚན། ཤེས་ཚད། ས་མྱིག ལ ས ་
མངོ་།
༡། སྡ་ེཚན། སྤྱི་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་སྡ་ེཚན། 
B.Sc. Nursing   ས་མྱིག ༡ 
ལས་མངོ་།  ལོ་གཅྱིག
༢། སྡ་ེཚན། ཆྱུ་དང་གཙང་འཕདོ་སྡ་ེཚན། 
Graduate   ས་མྱིག   ༡  
ལས་མངོ་།  མེད།
ཆ་རྐནེ་གཞན་ཚང་དགསོ་ཁག
༡།     གངོ་གསལ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་
འཁརེ་ང་ོབཤུས།

༢།   དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་ ༢༠༡༩།༣།༣༡ 
བར་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ང་ོབཤུས།
༣།    གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱིམས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའྱི་སྐབས་བཅོལ་
ཡྱིག་ཆའྱི་ང་ོབཤུས།
༤།    གཟུགས་གཞྱི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་
ཡྱི ན་པའྱི་ངོས་སྦོར་སངེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕེད་
པར་མཉམ་སྦར་ཐོག་ཚད་ལྡན་སྨན་པའྱི་
ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༥།    སྤྱི་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བྱདེ་
མུས་ཡྱི ན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བྱ་
མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ།
༦།    རང་ཉྱིད་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནས་བྱ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༨།    རང་ལོ་ ༢༥ ནས་ ༣༥ ལས་
མ་བརལ་བ།

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཡོད་ཚེ་དམྱི གས་
བསལ་ག་ོསབྐས་འབུལ་རྒྱྱུ །
༡།     སྤྱི་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་ཆེད་གངོ་
གསལ་ཤེས་ཚད་སངེས་བྱྱིས་པའྱི་ནད་ཁང་ 
Paediatric Ward  ནང་ལས་ཀའྱི་ཉམས་
མངོ་དང་། འཕདོ་བསནེ་གངས་ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་
དང་དཔད་ཞྱིབ་ཐགོ་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ།
༢།    ཆྱུ་དང་གཙང་འཕདོ་སྡ་ེཚན་ཆེད་
གོང་གསལ་ཤེས་ཚད་ནང་ས་ཁམས་རྱིག་
པ་ Geography ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀའྱི་
ཉམས་མངོ་ཡོད་པ།
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆའྱི་འདྲ་བཤུས་སངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛྱིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རྱིམ་ཟུང་དུྲང་ཡན་གྱི་དག་མཆན་དང་ལས་
དམ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐགོ་ 
༢༠༡༩།༤།༡༠ ཕྱི་དྲ་ོཚོུད་ ༥ གངོ་འབུལ་
དགསོ། ད་ོབདག་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེྱི་སདླ་

ཁ་བྱང་དང་། གླགོ་འཕྱིན་ Email ID ད་ེ
བཞྱིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་སནྙ་
ནང་ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ། ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་
རྣམས་འབྱརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་མྱིག་
སནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའྱི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀྱི་ཚེས་ཆ་
སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་
བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། 
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,

Department of Health, CTA

Gangchen Kyishong, 
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