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ངསོ་རང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདྲག་འདགུ	སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་བུང་ཡོད།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མགུལ་ཆམ་རྐེན་པས་སྙུང་
གཞི་ཕྲན་བུ་བཞསེ་ཏ་ེཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༩	
ཉིན་གི་སྔ་དྲརོ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་
༸སྐའུ་ིའཕྲདོ་བཞསེ་བརྟག་དཔྱད་སདླ་ཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་སྐུ ་གཟུགས་
སྔར་བས་དྭངས་བསྐེད་ཐོག་སྨན་ཁང་ནས་
བཞུགས་གནས་གསོལ་མགནོ་ཁང་	Shera-
ton	 Hotel	 ད་ུསྐ་ུངལ་གསོ་གནང་མཛད་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ལྡི་ལི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
བཀའ་ཟུར་འབངོ་ཆུང་དངོས་གུབ་མཆོག་
གིས་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་གསར་
འགུར་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོཨཱརྱ་ལགས་ལ་གསུང་དནོ།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ཚེས་	༩	ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ནས་ལྡ་ི
ལིའ་ིམེག་སི་སནྨ་ཁང་ད་ུགླ་ོབུར་སནྨ་པ་བསནེ་
གཏུགས་མཛད་དགོས་པའི་གནས་སངས་
ཞིག་བུང་ཡོད་ཀང་ཉནི་གསུམ་བཞིའི་ནང་
སྐུ་གཟུགས་དྭངས་བསྐདེ་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ		
སྐུ་གཟིམ་ཡག་པ་ོདང་གསོལ་ཚིགས་དང་ག་
ཡག་པ་ོའདགུ	 དརེ་བརྟནེ་ད་ེརིང་ཕི་ཚེས་	
༡༢	གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨	ཐགོ་སནྨ་ཁང་ནས་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུས་ཡོད།	
ད་དངུ་ཉནི་གཅིག་གཉསི་རིང་གསོལ་མགནོ་
ཁང་ད་ུསྐ་ུངལ་གསོ་གནང་མཛད་རུྒྱ་རེད།	
སིྤར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀི་༸སྐུའི ་འཕྲདོ་

བཞེས་དང་འབལེ་ཨ་རིའི་རུླང་འཕྲིན་ཁང་
དང་ནརོ་ཝ་ེརུླང་འཕྲནི་ཁང་།	 ད་ེབཞིན་ཨེ་
ཤེ་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕྲིན་ཁང་བཅས་
བརུྒྱད་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་གཞིས་བེས་བ ོད་མི ་

ཡོངས་ནས་ཐུགས་སྨནོ་མཚམས་སྦརོ་གནང་
བར་བརྟནེ་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་བུང་ཡོད་
སབས་ཐུགས་ར་ེཆེ་མཛད་འདགུ
ལྷག་པར་གོང ་ གི ་ རུླང ་འཕྲིན ་ལས་ཁང་
གི ་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཀིས་སིྤ ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་	 Sheraton	 Hotel	 གསོལ་མགནོ་ཁང་
ད་ུ༸སྐུའི་འཕྲདོ་བཞེས་ཐོག་བཅར་འདྲ་ིཞུ་
སབྐས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ད་ཆ་༸སྐ་ུགཟུགས་
དྭངས་བསྐདེ་ཡག་པ་ོཡོད་སྐརོ་བཀའ་ལན་
སྩལ་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
གཙོ་བརོ་གུར་བའི་འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་

ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་མེད་སྐརོ་བཀའ་
སྩལ།
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་རུླང་འཕྲནི་ཁང་གིས་ཕི་ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གི་བཞུགས་གནས་གསོལ་མགནོ་ཁང་ནས་
མགོན་པ་ོམཆོག་ལ་བཅར་འདྲ་ིཞུས་པའི་
བརྙན་ཐུང་ཞིག་དྲ་ལམ་ཐགོ་འཐནོ་པ་ནང་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་ལན་དང་སྦྲགས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་ཕགོས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་
གནས་པའི་འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་བཀའ་སླབོ་
འད་ིལརྟ་སྩལ་དནོ།	 	 ངསོ་རང་ཏགོ་ཙམ་
མི་བད་ེབ་བུང་ནས་སྨན་ཁང་ད་ུཡོང་སྐབས་
བདོ་ཕི་ནང་གང་སར་གནས་པའ་ིབདོ་རིགས་
ཙམ་མིན་པར་ངོས་ལ་མོས་པ་བེད་མཁན་

ཧ་ལམ་ས་ཡ་མང་པསོ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་
ད་ེའདྲ་བས་འདགུ	 ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཟརེ་གི་ཡིན།	 ཐགོ་མའ་ིརྐནེ་རྩ་ད་ེད་ེསྔནོ་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུཆམ་རིམས་ལྟ་བུ་ཞིག་བུང་
ནས་མི་བད་ེབ་བུང་བ་རེད།	 ད་ེམ་དྲག་པར་
བསདྡ་འདགུ	 ད་ེརིང་འདརི་གླགོ་པར་བརྒྱབ་
པ་སོགས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་བེད་
སྐབས་གླ་ོབར་གཉན་ཁ་ཕྲན་བུ་འདགུ་ཟརེ་
བུང་།	 འནོ་ཀང་ནད་ང་ོའཕྲདོ་སབྐས་སནྨ་
བཅོས་ད་ེདག་བས་ནས་ད་ཆ་རུྒྱན་ལྡན་ལྟ་
བུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདྲག་
འདགུ	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།	
ཁདེ་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ཁུར་བངླས།	 སྨནོ་
ལམ་བརྒྱབ་བས་པ་དརེ་ངོས་ཀིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 ཁདེ་རང་ཚོས་དག་ེབ་
བསགས་པ་ད།ེ	 འཇམ་དཔལ་དཔའ་བསོ་
ཇི་ལརྟ་མཁནེ་པ་དང་།	 །ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོ
ད་ེཡང་ད་ེབཞིན་ཏ།ེ	 ད་ེདག་ཀུན་གི་རསེ་སུ་
བདག་སླབོ་ཕིར།	།དག་ེབ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་
རབ་ཏུ་བསྔ།ོ།	 ཞསེ་གསུང་པ་ལརྟ་ངསོ་ཀིས་
བསྔ་ོབ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་ཀི་ལུས་བད་ེཐང་
དང་ཚེ་ལའང་ཁདེ་རང་ཚོས་བསམ་པ་རྣམ་
དག་གིས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་དསེ་ཏན་ཏན་
ཕན་ཐགོས་བུང་ཡོད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	“ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།	།

༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་རུྒྱར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	༢༠༠	
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་ཡིག་ཐགོ་མཚན་རྟགས་བཀདོ་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏཱ་ཀུ་མཱར་ Shanta Ku-

mar	 མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ་རྒྱ་གར་ཀ་ིབྷུན་གསར་ལས་

ཁང་	 Tribune News Service	 ནས་
གནས་ཚུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 “རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས།	 རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་ལ་བ ོད་ཀི ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱ་
གར་གི་གཟངེས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་བྷཱ ་རཏ་
རཏཱ་	Bharat Ratna	ཞསེ་པ་འབུལ་ལམ་ཞུ་

དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ		
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ད་ེབཞིན་རེས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་སྤལེ་འདགུ་ཅིང་།	 	 དའེ་ི
ནང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་འདྲ་མིན་ནས་ཁོན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་	 ༢༠༠	 ཡིས་བདོ་ཀི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་བྷཱ ་རཏ་རཏཱ་	
Bharat Ratna	 འབུལ་ལམ་ཞུ་དགསོ་པའ་ི
ཞུ་ཡིག་ཐོག་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་སྐུ་ཞབས་རཱཇ་ནཱཐ་
སིངྒ་	Rajnath Singh	མཆོག་ལ་ཕུལ་འདགུ	
ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏཱ་ཀུ་མཱར་	 Shanta 

Kumar	 མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 “བདོ་
ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གིས་འདས་པའི་མི་ལོ་དུྲག་ཅུ་ལྷག་

རིང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བདོ་མིའི་
བདནེ་པའི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ས་ེཁདི་མཛད་ཡོད།	
ཁོང་གི་ཡང་དག་པའི་མཛད་བཟང་ལ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཁནོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་དང་།	ལགྷ་
པར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་པ་རེད།	
དརེ་བརྟནེ་ཐེངས་འདིར་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བསམ་གཞིག་ནན་
པ་ོབཏང་རེས་བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ ་ལའི ་བླ ་མ་མཆོག་ལ་གཟེངས་
རྟགས་འད་ིབཞིན་མགགོས་མུར་འབུལ་ལམ་
ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་འདནོ་བཞིན་ཡོད།	
“ཅསེ་གསུངས།	།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་		ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	ནས་	༡༨	བར་ཉནི་
གངས་	 ༤	 རིང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་
ཚོགས་པའི་དབུས་སིྤ་ཁབ་རུྒྱན་ལས་ཁང་ནས་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཁབ་ཁངོས་ས་ཁུལ་ཁག་དང་།	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ་གཞིས་ཆགས།	 སྤུ་ར་ུཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་
ཆགས།	 ཧར་པ་སྤུར་འདདོ་རུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླངི་
གཞིས་ཆགས་བཅས་ལ་	 “མང་གཙོ་དང་ཆིག་
སིྒལ།“	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་མི་མང་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱར་མགནོ་འབདོ་ལྟར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་
ཡོད།		ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕི་
ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོབཞུགས་སརྒ་
ར་ས་ནས་བད་ེསིྐད་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༡༥	ཉནི་བད་ེསིྐད་
གླངི་ས་གནས་མི་མང་དང་།	 རྰཇ་སྤུར་ས་གནས་
མི་མང་བཅས་སོ་སོར་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ཚེ་རིང་དནོ་ལནྡ་ས་གནས་
མི་མང་དང་།	 དནོ་གུབ་གླངི་ས་གནས་མི་མང་
བཅས་སོ་སོར་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	
༡༧	ཉནི་གླངི་ཚང་ས་གནས་མི་མང་དང་།	ཧར་
པ་སྤུར་འདདོ་རུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་ས་གནས་མི་
མང་བཅས་སོ་སོར་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་
ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་མི་
མང་དང་།	 སྤུ་ར་ུཝ་ལ་ས་སྐའ་ིས་གནས་མི་མང་
བཅས་སོ་སོར་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཕྲདོ་བཞེས་ཡག་པ་ོ
ཡོད་སྐརོ་སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པས་གསུང་།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་མགུལ་ཆམ་རྐནེ་པས་སྙུང་གཞི་ཕྲན་བུ་
བཞསེ་ཏ་ེཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་༸སྐུའི་འཕྲདོ་བཞེས་
བརྟག་དཔྱད་སདླ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད་ཀང་
ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་རིགས་གང་ཡང་མེད་
སྐརོ་༸སྐུའི་ཕི་ལུགས་བླ་སྨན་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་
བརྟན་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ༸སྐ་ུམདནུ་
སྐུ་ཚད་རྒྱས་པ་དང་མགུལ་ཆམ་བཞེས་པ་ལྟ་བུ་
འདགུ་སབས།	 གཉན་ཁ་ཡོད་མེད་༸སྐའུ་ིའཕྲདོ་
བཞེས་བརྟག་དཔྱད་སླད་ལྡི་ལིར་ཆིབས་སུྒར་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་ཕབེས་བུང་།	 ས་ྔདྲརོ་
སྨན་ཁང་ད་ུབརྟག་དཔྱད་ཚང་མ་ལེགས་གུབ་
བུང་ས་ེསྐུ་གཟུགས་ཕྲན་བུ་མི་བད་ེབ་རྣམས་ཞི་
ནས་ཕི་དྲརོ་སྐ་ུལྷདོ་ལྷདོ་བཞུགས་ཡོད།
སྐུའི་སྙུང་གཞི་ད་ེམགུལ་ཆམ་ལ་བརྟནེ་ནས་གླ་ོ
ཚད་བུང་བ་ཡིན་འདགུ་ཀང་།	 གླ་ོཚད་རིམ་པ་
མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་རིམ་པ་དམའ་ཤོས་ད་ེ
ཡིན་པས་སྐ་ུཁམས་ཐགོ་ལ་གླ་ོཚད་ད་ེཤུགས་ཆེན་
པ་ོགང་ཡང་མི་འདགུ	 འནོ་ཀང་གཉན་འཇམོས་
ཀི་གསོལ་སནྨ་ཞིག་མཆོད་དགསོ་སབས།	 ཉནི་
ཤས་རིང་ལྡ་ིལིར་བཞུགས་དགསོ་པ་ལས་ད་ེམིན་
ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་གང་ཡང་མེད།	 ཅསེ་
གསུང་།	།
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ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།
Family planning ནང་མི་འཆར་འགདོ།
Family tree མི་རུྒྱད་སྡངོ་འགམེས།
Fashion show དཔ་ེགསར་འགམེས་སནོ།
think tank བསམ་མཛོད།
podium གསུང་སགེས།	
touch screen རེག་ཤེལ།			
warm up རྩ་བཤང་།	
resort སིྐད་ལྗངོས།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

བཀའ་དུྲང་གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་བཀའ་དུྲང་ཟུར་པ་རོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་
ཚེ་རིང་ལགས་དང་བཀའ་དུྲང་གསར་པ་ཆུ་
སྐ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་གཉིས་དབར་
རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེ
ཞིག་ཚོགས་ཡོད།	
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཙམ་ལ་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་ད་ུ
བཀའ་དུྲང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་
དང་།	 བཀའ་དུྲང་ཟུར་པ་རངོ་ཁ་སབོས་
རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས།	 སྤདོ་དཔང་ཕི་འབལེ་
དུྲང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ ་
ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་
བཀའ་དུྲང་ཟུར་པ་རོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་བཀའ་དུྲང་གསར་པ་ཆུ་སྐ་
སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཡིག་སདོ་དང་
འཛིན་ཆས།	 གལ་ཆེའ་ིཅ་དངསོ་སོགས་
རིྩས་སྤདོ་གནང་བའ་ིཁངོས་བཀའ་ཐམ་སདི་
ཞིའ་ིབད་ེསིྐད་དང་།	 རྟགས་ཐམ།	 སེལ་
ཐམ་བཅས་ཀང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་བཀའ་དུྲང་
ཟུར་པ་རོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་བཀའ་དུྲང་གསར་པ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་
རྒྱལ་ལགས་ལ་མགུལ་དར་བསྒནོ་མཚམས་

གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།
ད་ེནས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་བཀའ་
དུྲང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་མངོ་
ཚོར་ཇི་བུང་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་སྐབས།	
ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་
ང་ོ	 ༢༥	 ལགྷ་འག་ོགི་འདགུ	 བཀའ་ཤག་
གིས་ཐུགས་རེས་དང་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་
གནང་ནས་བཀའ་དུྲང་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་རེད།	 ང་རང་གིས་ངསོ་ནས་ཧུར་ཐག་
གིས་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤར་བཏང་བཀའ་དུྲང་གཅིག་པུས་གནང་རུྒྱ་
གང་ཡང་མེད།	 གཤམ་འགོ་གི་ལས་བདེ་
རྣམ་པ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད།	 གངོ་ལ་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད།	 ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོའ་ི
དུྲང་ནས་ལམ་སནོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གཤམ་འགོ་
ལས་བེད་ཚོར་རམ་འདགེས་དང་གཡས་
སྐོར་གཡོན་སྐོར་གིས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་བཀའ་དུྲང་ཟུར་པ་རོང་ཁ་སབོས་
རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་མོང་ཚོར་ཇི་བུང་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བའི་
ལས་བདེ་ཚོར་ལམ་སནོ་ཇི་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་

འདྲ་ིཞུས་སབྐས།	 ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་
ནས་ལོ་ང་ོ	༤༤	ལགྷ་འག་ོགི་འདགུ	ད་ེརིང་
ང་འདི་ནས་མར་ཐནོ་འག་ོདསུ་སེམས་ལ་

དགའ་བ་དང་སྤབོས་པ་སྐ་ེཡི་འདགུ	 བཀའ་
དུྲང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཆ་
མཚོན་ན།	 ད་བར་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 ལགྷ་གི་
རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ངས་འད་ིནས་
ཁོང་ལ་རིྩས་སྤོད་བེད་སྐབས་སེམས་ལ་
དགའ་བ་དང་སྤབོས་པ་ཡོང་གི་འདགུ
ངའི ་ ལོ ་ ཚོད ་གཅིག ་པ ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཀི་ནང་ད་ལྟ་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་བཞིན་

པ་གསུམ་བཞི་མ་གཏགོས་མི་འདགུ	ང་ཚོའ་ི
ཁ་རུྒྱན་ལ་ཆུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་།	 ཟམ་པ་
གནས་དགོས་ཞེས་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆེན་པ་ོརེད།	སིྒག་འཛུགས་འད་ིགནས་དང་
མ་གནས་ཟརེ་བ་ད་ེསི་ཞུ་བ་ཚོར་རག་ལས།	
སི་ཞུ་བའི་ལས་བེད་གོང་མ་ཚོས་སྐུ་ལས་
བསྐནོ་པར་བརྟནེ།	 ད་བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འདི་ཧྲ་ཏག་ཏག་གནས་ཐུབ་ཡོད།	
ད་ལྟ་གཞོན་སྐེས་ཚོའི་སྒང་ལ་འགན་བབ་
ཡོད་སབས།	 ས་ིཞུ་བའ་ིལས་བདེ་གཞནོ་པ་
ཚོས་ལྷག་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་ཧུར་
ཐག་འབད་ཐག་གིས་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་

པ་ོའདགུ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ིམ་
གནས་པ་ཡིན་ན།	 དཔལ་འབརོ་ག་ཚོད་
ཡོད་ཀང་ཐལ་བ་དང་གཅིག་པ་རེད།
ཕགོས་མཚུངས་གསར་འགོད་པས་བཀའ་
དུྲང་ཟུར་པ་རོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་
ལགས་ལ་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ལུགས་
གནང་སངས་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་སྐབས་
བཀའ་དུྲང་ཟུར་པ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
སི་ཞུ་བའི་ལས་བདེ་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་
སྤོད་རིྩས་ལེན་སྐབས་སོལ་རུྒྱན་གི་ལམ་
ལུགས་འགོ་སངས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་ཡི་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ད་ེརིང་སལོ་རུྒྱན་གི་འག་ོ
སངས་རང་ནས་རིྩས་སྤོད་རིྩས་ལེན་བས་
ཐུབ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
བཀའ་ཐམ་སདི་ཞིའ་ིབད་ེསིྐད་ན།ི	 ༧རྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་བདནུ་པའི་སབྐས་བཟ་ོགནང་
མཛད་པ་དང་།	གཞུང་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་དགོས་དངུལ་གཏངོ་ལེན་སྐབས་དང་།	
བཀདོ་རྒྱ་ཁག	 	 ལམ་ཡིག་ཁག་ལ་བཀའ་
ཐམ་སིད་ཞིའི་བད་ེསིྐད་བདེ་སྤདོ་གནང་གི་
ཡོད་པ་བཅས།	།

བཙན་བལོ་བདོ་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེརྣམས་ལ་ལེགས་གསོལ་ལས་གཞིའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་པའི་
དགོན་སྡ་ེརྣམས་ཀི་བཤད་སུྒབ་ཆོས་སྤོད་
དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་ཕན་
གགོས་གཟིགས་སྐངོ་མཚོན་ཕིར་སླབོ་ཡོན་
དང་།	དག་ེརན་ག་ླཕགོས།	འཚོ་སནོ་སོགས་
རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་ད་བར་སྤལེ་
དང་སྤལེ་མུས་ཡིན་པའ་ིཁར།	 ད་ལོ་བདོ་
རབ་གནས་ས་ཕག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 འད་ི
བཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་བདོ་མི་ཆིག་འབུམ་ཉ་ེབ་བཙན་
བལོ་ད་ུའབརོ་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	 ཐམ་པ་
ཧྲིལ་པ་ོའཁོར་བའི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་
ཅན་ཁལེ་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ནང་དནོ་རིག་
པའི་གཞུང་ཆེན་གསན་བསམ་མཛད་ཚུལ་
ལེགས་གུབ་ཀིས་དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པའི་
མཚན་རྟགས་བཞསེ་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	 ཐམ་
པ་འཁོར་བའི་དསུ་ཚིགས་ཀང་ཁེལ་བའི་
རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རང་ཅག་རྣམས་
བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་བའི་དགོས་དནོ་གཙོ་བ ོ་ོ
ཞིག་ནི་བདོ་ཀི་རྩ་ཆེའི་ཁད་ནརོ་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གཅེས་སུང་ཆེད་ཡིན་པ་དང་།	
ད་ེཐད་གཙོ་བ་ོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རིས་མེད་བསན་བདག་
བླ་ཆེན་དང་མཁན་སླབོ་རྣམ་པའི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དྲནི་ལ་བརྟནེ་ནས་འདས་པའི་མི་ལོ་
དུྲག་ཅུའི་རིང་བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་རུྒྱད་འཛིན་

དང་གཅེས་སུང་ཐོག་གུབ་འབས་ཧ་ཅང་
བཟང་པ་ོཐནོ་ཡོད་པ་དརེ་སྙངི་ནས་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས་བཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་ཞུ་རུྒྱ།	 ཁད་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་འཛམ་
གླིང་གོ་ལ་འདིའི ་སྐེ་འགོ་ཡོངས་ཀི་བད་ེ
སིྐད་སླད་འཕགས་ཡུལ་གི་གདན་ས་ཆེན་
པ་ོདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལྟ་སྤོད་ཀི་སལོ་བཟང་
རྣམས་སརླ་གསོ་དང་ང་ོསྤདོ་རྒྱ་གང་ཆེ་བདེ་
དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ཟབ་མོ་ཕབེས་མུས་
ལ་མཐུན་འགུར་གཞོགས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས་ཀི་ཆེད་ད།ུ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
སིྤའི་མ་དངུལ་ཁོངས་ནས་འབལེ་ཡོད་འདི་
ག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་བཙན་
བལོ་བདོ་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་གཞུང་ཆེན་
དཔ་ེའཁིད་དགེ་རན་རྣམས་གཙོ་བ་ོདང་།	
ད་ེབཞིན་སུྒབ་སྡ་ེཁག་གི་སྒམོ་འཁིད་དགེ་
རན།	 དགནོ་སླབོ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་ནང་
རིག་དག་ེརན།	 དགནོ་སྡ་ེཆུང་ཁག་གི་ཆོས་
སྤདོ་དཔ་ེསླབོ་དགེ་རན་བཅས་ཐ་ེབའི་ཁནོ་
བསྡམོས་དག་ེརན་གངས་	༤༡༦	ཙམ་ལ་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་བཟུང་
ཟླ་རེར་ཧནི་སྒརོ་	 ༣༠༠༠	 (སུམ་སངོ་ཐམ་
པ་)	 རེ་ག་ླཕགོས་ཀི་ང་ོབ་ོམིན་པར་ལེགས་
གསོལ་མཚོན་བདེ་ང་ོབརོ་འགམེས་འབུལ་
ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 འགམེས་
འབུལ་ཞུ་ཕོགས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དངུལ་
རིྩས་འག་ོལུགས་གཞི་བཟུང་གནང་རུྒྱ་དང་།	
གནས་སྐབས་ཆར་ལེགས་གསོལ་མཚོན་
བདེ་འགམེས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་དགོན་སྡ་ེདང་

དག་ེརན་གི་གངས་ཐ་ོརེའུ་མིག་ཟུར་གསལ་
ལརྟ་རྩ་འཛིན་གནང་རུྒྱ་གནང་སོང་ན།	 ད་ེ
འབལེ་ལེགས་ཚོགས་ཇི་ཐོབ་བདོ་ཀི་ནང་
དནོ་རིག་པའི་ཁད་ནརོ་ལ་བརྟནེ་ནས་དསུ་
རབས་ཉརེ་གཅིག་པའི་རུད་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་རགེ་མེད་ད་ུཞི་བའི་བསྔ་ོསྨནོ་མཚམས་
སྦོར་གང་ཟབ་གནང་སྐོང་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	༡༡	ལ་སྤལེ།།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་སིྤའི་མ་དངུལ་ཁོངས་
ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་བཙན་
བལོ་བདོ་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་གཞུང་ཆེན་
དཔ་ེའཁིད་དགེ་རན་རྣམས་གཙོ་བ་ོདང་།	
ད་ེབཞིན་སུྒབ་སྡའེི ་སྒམོ་འཁིད་དགེ་རན།	
དགོན་སླབོ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་ནང་རིག་དགེ་
རན།	 དགནོ་སྡ་ེཆུང་ཁག་གི་ཆོས་སྤདོ་དཔ་ེ
སླབོ་དགེ་རན་བཅས་ཐ་ེབའི་ཁནོ་བསྡམོས་
དག་ེརན་གངས་	 ༤༡༦	 ཙམ་ལ་ཟླ་བ་རེར་
ཧནི་སྒརོ་	༣༠༠༠	 (སུམ་སངོ་ཐམ་པ་)	 རེ་
གླ་ཕགོས་ཀི་ང་ོབ་ོམིན་པར་ལེགས་གསོལ་
མཚོན་བདེ་ང་ོབརོ་འགམེས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་
དགོན་སྡ་ེདང་དགེ་རན་གི་གངས་ཐོ་རེའུ་
མིག་བཀདོ་པར།

ཨང་། ཆོས་བརུྒྱད།
དག་ེརན་གངས་

བསྡམོས།
དགནོ་སྡ་ེགངས་

བསྡམོས།

༡ རྙངི་མ། ༩༠ ༥༠

༢ བཀའ་བརུྒྱད། ༩༣ ༥༥

༣ ས་སྐ། ༨༢ ༣༦

༤ དག་ེལུགས། ༡༠༥ ༣༨

༥ གཡུང་དུྲང་བནོ། ༢༠ ༠༩

༦ ཇ་ོནང་། ༠༨ ༠༤

༧ བུ་ལུགས། ༠༣ ༠༡

༨ བ་ོདངོ་། ༠༢ ༠༡

༩ ཞི་བདེ། ༠༢ 	༠༡

༡༠ རིས་མེད། ༡༡ ༠༥

བསྡམོས་ཆེན། ༤༡༦ ༢༠༠
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གསར་འགུར་ལས་ཁང་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༢	
ཉིནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་གསར་འགུར་ལས་ཁང་
Tibet News Bureau	 གསར་རྒྱག་ལེགས་
པར་གུབ་པའ་ིབཀ་ཤིས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་གནས་ཆུང་
སྒ་དབངས་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདནུ་བཞི་
གྲྭས་བཀ་ཤིས་སྨནོ་ཚིག་གསུང་འདནོ་གནང་
གུབ་མཚམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
གིས་དར་མཚོན་ས་ལྔ་གཅོད་འབགེ་གནང་
ས ་ེགསར་འགུར་ལས་ཁང་དབུ ་འབེད་
གནང་།	ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
དང་།	ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག		ཁམིས་
ཞིབ་པ་གཞན་མཆོག	 	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	
རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་
པ་སོགས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་

གལོ་རིན་པརོ་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་
རསེ་གསར་འགུར་ཚན་པ་ཁག་དང་བདོ་ཀི་
བརྙན་འཕྲནི་གི་སྒ་བརྙན་འཇུག་ཁང་གཉསི་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་ཕི་དྲལི་ལྷག་པ་ཚེ་
རིང་དྲན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་བཞུགས་
གལ་ད་ུའཁོད་རསེ་རྟནེ་འབལེ་མཚོན་ཆེད་
གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	
དེ་རེས་ཕི་དྲིལ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་གསལ་འགུར་ལས་ཁང་དང་།	
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་གི་སྒ་བརྙན་འཇུག་ཁང་
གཉསི་གསར་རྒྱག			ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཉམས་གསོའ་ིལས་དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 དསུ་རུྒྱན་ཡིན་ན་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོད་ེའདྲའི་སབྐས་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རུྒྱའི་ལུགས་
སལོ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
འད་ིབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཡོངས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ལས་ཁུངས་
འདིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་
ཁག་དང་།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་

སོགས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་
སབས།	 ད་ལམ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ལནྷ་
རྒྱས་ཕབེས་ཐུབ་ན་བསམ་པ་རེད།	
ད་བར་ང་ཚོའི་གསར་འགུར་འགོད་སངས་
ད་ེལས་བསྡམོས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཀི་འདགུ་ཅསེ་
ཞུ་རུྒྱ་བུང་།	 གསར་འགུར་ཆགས་དགསོ་
ཀི་འདགུ	 གསར་འགུར་ཆགས་པར་ཞིབ་
འཇུག་	 	 analysis 	 	 མཐིལ་ཕིན་པ་བ་
དགསོ་ཀི་འདགུ		
དཔརེ་ན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་
པའི་སྐབས་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོཐགོ་གཏིང་
ཟབ་ཏུ་འག་ོདགསོ་ཀི་འདགུ
ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་གསར་འགོད་པ་ཚོ་
ཡིན་ནའང་ལས་བདེ་ནང་བཞིན་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་རུྒྱ་མི་འདགུ	 གསར་འགདོ་པ་རང་
ནང་བཞིན་གནས་ཚུལ་མཁོ་སུྒབ་སླད་འག་ོ
དགསོ་ཀི་འདགུ	 གསར་འགདོ་པ་རྣམ་པ་
གཉསི་རེ་གསུམ་རེ་བས་ནས་ལནྷ་ཁང་ཁག་
ལ་བགོ་འགམེ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་གསུམ་བཞི་
རིང་ལ་ལྷན་ཁང་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ཀ་

བས་པ་ཡིན་ན།	 ལས་དནོ་ཐགོ་ཆ་ཚང་བ་
ཞིག་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཞིབ་འཇུག་
བེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཀི་རེད།	
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་ལནྷ་ཁང་ཁག་ལ་གསར་
འགདོ་པ་བག་ོའགམེ་བརྒྱབ་ཡོད།	མ་འངོས་
པར་ལནྷ་ཁང་ཁག་གིས་ཚོགས་འད་ུད་ེའདྲ་
འཚོགས་པའི་སབྐས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
གསར་འགོད་པ་ཚོར་ཡོང་རོགས་གནང་
ཞསེ་གསུང་རོགས།	 ད་ེལརྟ་གསུང་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
དཔརེ་ན་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་སནྨ་
བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའི་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུ
ཞིག་འཚོགས་དགསོ་ཡོད་ན།	 ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་གསར་འགོད་པ་ཚོ་ཡོང་རོགས་
གནང་ཞསེ་གསུང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་
ཟད།	 ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་
པའི་སྐབས་ཉིན་གཉིས་གསུམ་རིང་བསྡད་
འཇུག་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ད་ེརིང་ཁ་སང་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་མཁན་
མང་པོ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་བརྙན་
འཕྲནི་གསར་ཁང་ཆེད་ད་ུབཙུགས་པ་རེད།	
གསར་འགོད་པ་རང་ཆགས་པར་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་གསར་འགདོ་པ་ཚང་མ་ལས་
ཁུངས་གཅིག་གི་ནང་བཞག་ཡོད།	 ཨེ་ཤི་

ཡའ་ིརང་དབང་རུླང་འཕྲནི་ཁང་དང་།	 ཨ་
རི་རུླང་འཕྲནི་ཁང་སོགས་ཀིས་གནས་ཚུལ་
བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ནས་	 ༦༠	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནས་འདནོ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུང་གི་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱའི ་སངེ་གནས་ཚུལ་ག་
ཚོད་འགདོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེཚོད་ཀིས་
ཁབ་བསྒགས་འག་ོཐུབ་ཀི་རེད།	 བདོ་ཀི་
སྒ་བརྙན་ཚན་པས་བཅར་འདྲ་ིགནང་བའི་
སྐབས་ངེས་པར་ད་ུབདོ་ཆས་གོན་རོགས་
གནང་ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསར་འགུར་ལས་ཁང་དང་བདོ་ཀི་
བརྙན་འཕྲནི་གི་སྒ་བརྙན་འཇུག་ཁང་གཉསི་
གསར་རྒྱག་གི་བགོས་ལེན་པ་ཚེ་རིང་དནོ་
གུབ་ལགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཞུའི་མགུལ་དར་
གནང་།		
མཇུག་ཏུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གསར་
འགུར་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
གཞོན་པ་ཟུང་དུྲང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ ་དབང་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་འབལེ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་ཡོད།	
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པའི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་
བསྡསུ།	
ད་ེསྔ་དྲལི་བསྒགས་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་
ཀི ་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒགས་ཆེད་བ ོད་
དནོ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་བདེ་མཁན་ཚོར་
མཐུན་འགུར་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ལམ་སནོ་
བཀའ་སླབོ་སོགས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཏུ་གཟིགས་འབུལ་དང་འགམེས་སྤལེ་
ཞུ་རུྒྱའ་ིལས་དནོ་གནང་བཞིན་པར།	

ཕི་ལོ་	༡༩༨༨	ལོར་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
ནང་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པ་དང་།	 འདྲ་པར་
ཚན་པ་ཞེས་སྡ་ེཚན་གསར་གཏདོ་གནང་

འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༠༠	ལོར་ཚན་པའ་ིམིང་
ལ་བརྙན་འཕྲནི་དང་འབདོ་སྒ་ཚན་པ་ཞེས་
འབདོ་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་སྒ་བརྙན་སྡ་ེཚན་ད་ུ
མིང་སུྒར་དང་འབལེ་ཁབ་ཁོངས་སུ་བརྙན་
འཕྲནི་ཚན་པ་དང་།	 དྲ་རྒྱའ་ིབརྙན་འཕྲནི་
ཚན་པ།	འགམེས་སནོ་ཚན་པ་བཅས་གསུམ་
བཞག་འདགུ
༡༽	 བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པའི་
ལས་གཞི་འད་ིཕི་ལོ་	༢༠༠༤	 ལོར་ཕི་དྲལི་
སྒ་བརྙན་ཚན་པའི་འགོ་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་
དྲ་རྒྱ་ཚན་པའི་མིང་ཐོག་གསར་བཙུགས་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན།
༢༽		 ཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣	
ཉནི་སབྐས་དའེི་བཀའ་བླནོ་ཁི་པ་སླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ཆེ་མཆོག་གིས་དྲ་རྒྱ་དང་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་དྲ་རྒྱའི་གསར་འགུར་
ལས་རིམ་གཉསི་དབུ་འབདེ་གནང་།
༣༽	 དྲ་རྒྱའི ་ནང་གཙོ ་བ ོ་ སིྤ ་ན ོར ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
གསུང་ཆོས་དང་།	 བཀའ་སླབོ་མཛད་འཕྲནི་
ཁག	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
དང་ལས་དནོ་ཁག	 ཟླ་རེར་བདོ་དནོ་གསར་
འགུར་ཕགོས་བསྡུས་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་
རིམ་གཅིག་བཅས་འཇགོ་བཞིན་ཡོད།
༤༽	 རིམ་པས་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་

དྲ་རྒྱ་དང་།	ཕི་དྲལི་སྒ་བརྙན་ཚན་པ་གཉསི་
ལས་དནོ་གི་ཆ་ནས་གཅིག་པ་ཡིན་སབས་
ཚན་པ་གཅིག་ཀི་ང་ོབརོ་འགུར།
༥༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ནང་

ར་རམ་ས་ལའ་ི	 Bagsu Cable	 བརུྒྱད་
བཞུགས་སྒར་ཁུལ་ལ་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་
ཞེས་པའི་ཉནི་རེར་ཆུ་ཚོད་བཞིའི་ལས་རིམ་
ཞིག་གསར་བཟ་ོགནང་ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་
ཆོས་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ལས་རིམ།			
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོཆེ་ཁག་
ཐད་ཀར་རྒྱང་བསངིས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
༦༽	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་དཔལ་ལནྡ་
བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁལོ་དང་བཅས་བདོ་
ཀི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ་ཚན་པ་འདི་བཞིན་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་	 TibetTV	ཞསེ་མིང་
སུྒར་གནང།	
༧༽		 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ནས་ཕི་དྲལི་
གསར་འགུར་ཚན་པ་ཡོངས་རགོས་གཅིག་
ཏུ་ཟླ་སིྒལ་བཏང་ནས་བདོ་ཀི་གསར་འགུར་
ལས་ཁང་ Tibet News Bureau ཞསེ་
གསར་གཏོད་གནང་བར་བོད་ཀི་བརྙན་
འཕྲིན་ཚན་པ་འདི་བདོ་ཀི་གསར་འགུར་
ལས་ཁུངས་ཁངོས་སུ་ཡོད།	
༨༽	 བདོ་ཀི་གསར་འགུར་ལས་ཁང་
དང་།	 བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་གི་སྒ་བརྙན་
འཇུག་ཁང་འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་		 ༢ ༠ ༡ ༨	
ལོའ་ིཟླ་	༣	ནས་ལས་འག་ོའཛུགས་ཏ་ེཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ལོའ་ིཟླ་	༣	བར་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་
བསུྒབས་པ་	བུང་ཡོད།	
༩༽	 བདོ་ཀི་གསར་འགུར་ལས་ཁང་
ནང་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་ཡིག་	 Bod.asia	 དྲ་
རྒྱ།	ཨིན་ཡིག་	Tibet.net	དྲ་རྒྱ།	རྒྱ་ཡིག་	
Xizang-zhiye	དྲ་རྒྱ་བཅས་ཡོད།
༡༠༽	 བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གཙོ་
བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་སིྤ་དང་།		
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
དནོ་ཁག	 བདོ་ནང་གི་གནད་དནོ་སོགས་
ཀི་ཉནི་རེའི་གསར་འགུར་ལས་རིམ་དང་།	
བདོ་རྒྱ་ཨིན་གསུམ་གི་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་གི་
བདོ་དནོ་གནས་ཚུལ་ཕགོས་སིྒག་སྒ་བརྙན་
གླངེ་སགེས།	བཅར་འདྲའི་ིལས་རིམ་སོགས་
ཡོད།	།

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

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོགཏངོ་བ་གཅིག་ག་ླགཡར་བ་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་གསར་འགུར་ཚན་པར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་
གཏངོ་བ་གཅིག་གླ་གཡར་བ་རུྒྱའི་གསལ་
བསྒགས།
ལས་ཀའ་ིང་ོབ།ོ	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་།	 བདོ་མི་གནས་ཡུལ་ས་
གནས་ཁག་གི་གཞུང་འབལེ་གསར་འགུར་
བརྙན་འཕྲིན་པར་ལེན་གིས་བདོ་ཀི་བརྙན་
འཕྲནི་ཚན་པར་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 གཞན་
ཡང་གོང་རིམ་ནས་སྐབས་བསནུ་ལས་དནོ་
བཀདོ་སིྒག་ཇི་གནང་དང་ལེན་བ་རུྒྱ་བཅས།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག

༡།	བདོ་ཨིན་སདྐ་ཡིག་གཉསི་ཀའ་ིཐགོ་རང་
རྐ་འཕརེ་ངསེ་ཡོད་པ།
༢།	 གསར་འགུར་མཁ་ོསུྒབ་དང།	 གནད་
དནོ་བཅར་འདྲ་ིསོགས་བདེ་ཐུབ་པ།
༣།	 བརྙན་འཕྲནི་པར་ལེན་དང་།	 ཕགོས་
སིྒག་བདེ་ཐུབ་པ།
༤།	 གསར་འགདོ་པའ་ིཆེད་ལས་སླབོ་སྦངོ་
གནང་བའི ་ལག་འཁེར་ཡོད་རིགས་ལ་
དམིགས་བསལ་ག་ོསབྐས་ཡོད།
༥།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	 བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦།	སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།

༧།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༨།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་
སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༩།	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
གནས་ཚུལ་གཏངོ་ག།ླ	 གནས་ཚུལ་གཏངོ་
ཐངེས་རེར་ཧནི་སྒརོ་	 ༢༥༠༠།༠༠	 དང་།	
༼ཟླ་རེར་གནས་ཚུལ་	༡༠	མང་མཐའ།	༽		
ཟླ་རེའ་ིདདོ་ཧནི་སྒརོ་	 ༥༠༠༠།༠༠	 ཕགོས་
བསྐདོ་ལམ་གནོ་ཟུར་ཕགོས་གཞུང་ཞབས་
ལས་དའོ་ིགནས་རིམ་ལརྟ་ཐབོ་རུྒྱ།	 པར་
ལེན་ཡོ་ཆས་ཆ་ཚང་འད་ིནས་སྤདོ་རུྒྱ་ཡིན།

གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
དུྲང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐོག་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥	ཕི་དྲ་ོཚོུད་	
༥	 གངོ་འབུལ་དགསོ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་
འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་།	 གླགོ་
འཕྲནི་	 Email	 ID	 ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་
འགདོ་དགསོ་པ་དང་།	 ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་
འབོར་ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་མིག་སནོ་
དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་འདམེས་
རུྒྱགས་བརུྒྱད་རིམ་དང་ཚེས་ཆ་གཉསི་བར་

ལན་སྤདོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary
Department of Information & 

International Relation, CTA

Gangchen Kyishong, 
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གླགོ་འཕྲནི།	
Email ID  info@tibetonline.tv

diirsec@tibet.net

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	
རང་རིགས་བདོ་ཕུྲག་གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་
ལོ་གཉིས་ཀི་འགམེས་སནོ་རིག་པའི་སླབོ་
སྦངོ་བ་རུྒྱའི་ཆེད་སླབོ་སྦངོ་གི་དསུ་ཡུན་ཆ་
ཚང་རིང་སླབོ་ཡོན་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གཉསི་	
༼༢༠༠,༠༠༠	 ༽	 	 གནང་རུྒྱ་ཡིན་པས་
དགོས་ངསེ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༣༠	ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༥	
འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་སྦྲལེ་མཐུད་ཁ་
བང་བརུྒྱད་འཚང་སནྙ་ཕུལ་ཟནི་པ་དགསོ།
https://forms.gle/bsCXGRwJiK-
2FX8GU8
སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་དང་
།	དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ད་ོབདག་དང་ཕ་
མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་				༢༠༡༨	

བར་གཙང་འབུལ་ཟནིཔ་དང་།	 རྒྱ་གར་ད་ུ
གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་ཡིན་ན་སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་པ་
དགསོ།	དའེ་ིཐད་ཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་ཚུལ་ཁག་
”འགེངས་ཤོག-ཀ”པའི་ནང་ཁ་གསལ་
བཀང་ས་ེརང་ཉདི་གནས་ཡུལ་གི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ནས་དག་མཆན་ཞུ་དགསོ།	
༼	འགངེས་ཤོག-ཀ		༽	པ་འབུལ་དགསོ།	
༢།འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་རྣམས་ཉ ་ེབའི ་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་	 B.A.	 /	
B.Sc.	 /	 B.F.A.	 	 བཅས་གང་རངུ་ཐནོ་
པའམ།	 ལོ་གསུམ་རིང་མི་ཆོས་རིག་པའམ།	
སིྤ་ཚོགས་རིག་གནས།	 ཚན་རིག་བཅས་
ཀི་སླབོ་ཚན་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་པ་གང་ཞིག་
ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་གུབ་འབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་
ཆ་	 ༥༠	 ལོན་པ་ཞིག་དགསོ།	 ༼	 ཉ་ེབའ་ི
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ཨང་ཐོབ་
ལག་འཁརེ་འབུལ་དགསོ།	༽

༣།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་བུང་ན་སུྒ་
རྩལ་གི་བུང་རབས་དང་།	 འགམེས་སནོ་
རིག་པའི་སླབོ་སྦངོ་གི་རྒྱབ་ལྗངོས་སམ་ཌིབ་
ལོ་མའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་མཁན་དགསོ།		
༼ལག་འཁེར་ཡོད་ཚེ ་ངོ་བཤུས་འབུལ་
དགསོ།༽
མཆན།	
༡།	སླབོ་ཕུྲག་གི་འདམེས་སུྒག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རུྒྱ།
༢།		བདམས་ཐནོ་བུང་བའ་ིསནྙ་འབུལ་བར་
བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་ལས་ས་ེརྣམས་
ནས་མཐ་ོསླབོ་ནང་སླབོ་འཇུག་ཐབོ་ཐབས་
ཆེད་ལམ་སནོ་དང་མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱ།
༣ །སླ ོབ ་སྦོང ་ཐོན ་རེས ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་བ ོད་ཀི་
འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་
རིང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་དགོས་རུྒྱ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སུ།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༠༤	ཚེས་	༡༦	ལ།།
འབལེ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།				
བསན་འཛིན་བཀ་ཤིས།
scholarship@tibet.net
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འགམེས་སནོ་རིག་པའ་ིསླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།		 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
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༄༅།	 །ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ན།ི	
ཕི་ལོ་	༡༩༩༣	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ནས་དུྲང་
ལས་གནས་རིམ་ཐགོ་གསར་བསྐ་ོགནང་ས།ེ	
ཕི་ལོ་	༡༩༩༣	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༠	ནས་
ཚོད་བལྟའི་ཐོག་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
སུ་དུྲང་ལས་གནས་རིམ་ཐོག་ལས་འཁུར་
ཞུས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༩	
ནས་འཕྲདོ་བསནེ་དུྲང་ལས་ང་ོམ་དང་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༩	ནས་འཕྲདོ་བསནེ་
དུྲང་གཞནོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	
ནས་ཌལ་ཧརོ་	ད་ུགནས་སྤསོ་གནང་ས་ེབཟ་ོ
འགོ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༢	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༨	 ནས་ཟུང་དུྲང་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་གིས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༠	 ནས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༦	 ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༥	 བར་ལོ་གཉསི་རིང་མངནོ་དགའ་

སླབོ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ད་ུཞབས་གཡར་དང་
ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༦	ནས་ལོ་
གཉསི་རིང་ཞབས་གཡར་འཕར་འགངས་
གནང་ས་ེལས་འཁུར་མུ་མཐུད་ཞུས།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ནས་

ཞབས་ལོའི་ཆ་ནས་དུྲང་ཆེ་ལས་འཕར་གི་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་དང་འབལེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	ནས་བཀའ་ཤག་
ངསེ་མེད་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	

༡༡	ཚེས་	༡	ནས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་

སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	༧	ནས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དུྲང་
ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་ལས་འགན་བཀདོ་སིྒག	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༣	ནས་དུྲང་
ཡིག་ཆེན་མོའི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༡༠	 ཚེས་	༡༥	ནས་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཡིག་ཆེན་
མོར་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༡༥	 ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུྲང་ཡིག་ཆེན་མོའ་ིལས་འཁུར་ཞུས།	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡	 ནས་སརླ་
ཡང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	ཉནི་བཀའ་
ཤག་དུྲང་ཡིག་ཆེན་མོར་བསྐ་ོགཞག་གི་ལས་
འགན་བཞསེ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།

བཀའ་དུྲང་གསར་པ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།	 ཚོགས་བར་གསལ་
བསྒགས།

༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁིམས་དནོ་ཚན་བཞི་བཅུ་པའི་ནང་གསལ་
ལརྟ་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བརྒྱད་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༢༠	རེས་གཟའ་པ་སངས་ནས་ཟླ་	༩	ཚེས་		
༣༠	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་བར་ལས་དསུ་ཉནི་
གངས་དགུའི་རིང་བཞུགས་སྒར་སིྤ་ལྷན་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚུགས་གཏན་
འཁལེ་སོང་ན།	 ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་ཐགོ་
ཚོགས་བཅར་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ཚོགས་
དུྲང་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་འབོར་ཐོ་
འགདོ་འབུལ་གནང་དགསོ་བཅས་ཀི་ཚོགས་
བར་གསལ་བསྒགས་སུ།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
དུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	
ཚེས་	༩	ལ།	།


