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སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༥	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་བལྷ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་	 Baltic 

region	 གི་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ི	 Lithuania	
རྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་སིར་	 Vilnius	 ཕབེས་
འབྱརོ་བུྱང་མཚམས་ཕི་ཉནི་ཏ།ེ	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཡུལ་དའེ་ི
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ག་ོསིྒག་འགོ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་
ནང་གསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་བསྐངས་
པ་བརུྒྱད་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
སོགས་འགེལ་བརོད་གནང་བར་བར ེན།		
ཡུལ་དརེ་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གིས་ད་ེཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ཙམ་ལ་སྐནོ་

བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པའི་བསྒགས་གཏམ་
སྤལེ་བ་མ་ཟད།	 	 བྱདེ་སྟངས་ད་ེརིགས་ན་ི
ཆབ་སིད་ཀི་འགལ་འཛོལ་ཛ་དྲག་པ་ོཞིག་
ཡིན་པ་ཡུལ་དའེི་སིད་གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་
བྱས་འདགུ	
ད་ེཡང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ད་ེ
ས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་ཨུ་ར་ུསུ་དམར་པའོ་ི
དབང་སུྒར་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་རསེ་
ཡུལ་དའེི་སིད་འཛིན་ཆེས་ཐོག་མ་གནང་
མཁན་སྐ་ུཞབས་	  Prof.Vytautas Lands-

bergis		མཆོག་ཀང་ཕབེས་འདགུ
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཆེད་སིྤ་སྒརེ་
ཚོགས་པ་སུ་རུང་གིས་སྡིངས་ཆ་སུྐན་པའི་
རིགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ང་ོརལོ་ཡོད་སྐརོ་བསྒགས་གཏམ་དའེ་ིནང་
འཁདོ་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་

དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགིན་ཚབ་
པ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ཐེངས་
འདརི་ལི་ཐུ་ཝི་ན་ིཡར་	 Lithuania	 ཕབེས་
སབྐས།	 ཡུལ་དརེ་གནས་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གིས་ང་ོརོལ་བྱས་པ་དརེ་ང་ཚོ་བླ་ོ
ཕམ་ཡོད།	 	 སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
ནི་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བུྱང་

བའ་ིདབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་
མི་ས་ཡ་དུྲག་མཚོན་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་སར་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་
རིམ་བཞིན་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་ཆོས་དད་དང་གཞི་རིམ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་།	 ད་ེབཞིན་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཀི་རང་
དབང་སོགས་རྩ་བ་ནས་སྤྲད་མེད།	”	ཅསེ་
གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨུ་ར་ུསུའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
རུྒྱད་བ་ླམ་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་དད་ལྡན་སེར་
སྐ་མི་མང་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༠	ནས་	༡༢	བར་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཨུ་རུ་སུའི་དད་ལནྡ་
ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་བ་ོགུར་བའི་ཕི་ནང་གི་དད་
ལྡན་མི་མང་རྣམས་ལ་རུྒྱད་བླ་མ་དང་ལམ་
གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༩	ཐགོ་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཨུ་རུ་སུའི་དད་ལནྡ་
ཆོས་ཞུ་བའི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་སྤསོ་སསེ་
སྔནོ་བསུས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་ནས་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁིར་
ཞབས་སོར་འཁདོ་བསྟནུ་ཨུ་ར་ུསུའ་ིསདྐ་ཐགོ་
ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་།	 	 ད་ེ
རསེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ནས་དརེ་འདསུ་ཨུ་
ར་ུསུའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་	 ༡༡༠༠	ཐམ་པ་

གཙོ་བརོ་གུར་པའི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་ཁག་	
༧༠	ནས་མི་གངས་	༥༡༩༥	ཐམ་པ།		ད་ེ

བཞིན་རང་རིགས་ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁོན་
མི་གངས་ཁི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་གཙོ་བ་ོཨུ་ར་ུསུ་ཁངོས་
ཀི་སོག་རིགས་ད་ེསྔ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ཀི་རསེ་སུ་ཞུགས་མཁན་ཡིན་པ་དང་།	
བོད་གངས་ཅན་དང་དམིགས་བསལ་གི་
འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཁདེ་རང་ཚོ་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་རྣམ་རུྒྱན་ནས་ང་ོཤེས་པའི་ཆོས་གགོས་
ཚོ་ད་ེརིང་འདརི་འཛོམས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
འཆར་ཅན་ཡོང་བཞིན་པའི་ཀ་ོརི་ཡ་ནས་ཁ་
ཤས་དང་རྒྱ་རིགས་ཆོས་གགོས་འགའ་ཤས་
ཡོད་ས་རེད།	 	 བདོ་རིགས་དང་ཕི་རྒྱལ་བ་
བཅས་ང་ཚོ་ཚང་མ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་

གཡོ་བ་མེད་པའི་སྒ་ོནས་འདིར་འདསུ་པ་
རེད།		ལོ་ཤས་ནས་ཁལ་མུཀ་	Kalmykia	

དང་།	ཐུ་ཝ།	Tuva 	བྷུར་ཡ་ཏ་ི Buryatia	
ཁུལ་གི་ནང་པ་མང་པ་ོཞིག་ལ་འག་ོསྟདོ་རྒྱལ་
ས་ལྡི་ལིར་བཀའ་ཆོས་བྱ་རུྒྱ་བྱས་པ་རེད།	
འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་འག་ོསོང་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོ
བྱདེ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་ནས་ལ་ཏི་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་
ས་རི་ག་	 Riga	 ནང་ལོ་ཁ་ཤས་རིང་བཀའ་
ཆོས་བྱས་པ་རེད།	 ད་ེའདྲ་བྱདེ་སབྐས་ཁདེ་
རང་ཚོར་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོད།	འནོ་ཀང་ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་ནས་གནམ་གུའི་ནང་ཆུ་ཚོད་
བརྒྱད་རིང་འག་ོདགོས་ཡོད་པར་བརནེ་ཁག་
པ་ོབྱདེ་ཀི་འདགུ	 	 ཐངེས་འདརི་ཐགོ་མའ་ི
ཆར་བཀའ་ཆོས་ལྡ་ིལིར་བྱ་རུྒྱ་བྱས་པ་རེད།	
འནོ་ཀང་ངསོ་རང་བར་སབྐས་གཟུགས་པ་ོམ་

བད་ེབ་གང་ཙམ་བྱས་སོང་།	 ཉནི་ཤས་གངོ་
སྨན་ཁང་ལ་ཕིན་ནས་སྨན་བཅོས་ཏགོ་ཙམ་
ཛ་དྲག་བྱས་དགསོ་པ་ད་ེའདྲ་བུྱང་།	
ད་ེནས་རྡ་སར་ཡར་ཡོང་ནས་ལྡ་ིལིར་བསྐར་
ད་ུའག་ོམི་དགསོ་པ་བྱས་པ་ཡིན།	 ཨུ་ར་ུ
སུ་ཁོངས་ཀི་གསུང་ཆོས་ད་ེཕར་འགང་མི་
དགསོ་པ་འདརི་བྱས་ན་སམྙ་པ་རེད།	 ཁདེ་
རང་ཚོར་བརྡབ་གསིག་ཕྲན་བུ་བུྱང་ཡོད་
ནའང་།	 དངེ་སང་ལྡ་ིལིར་ཚ་བ་ཆེ་བའུ་དསུ་
སྐབས་དང་ཁ་རུླང་ཡང་ཧ་ཅང་བཙོག་པ་
རེད།		རྡ་སའ་ིཁ་རུླང་ཧ་ཅང་གཙང་མ་ཡོད།	
ཁདེ་རང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་སིྐད་པ་ོཡོང་བའི་རེ་བ་
ཡོད།	
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་མད་ོཞིག་
གི་ནང་།	 ༼ང་ཡི་བསྟན་པ་བྱང་ནས་བྱང་ད་ུ
དར་རོ།༽	ཞསེ་གསུང་པའ་ིགསུང་རུྒྱན་ཡོད།	
ད་ེས་ྔབདོ་ལ་ཡིན་ན་དརེ་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ད་ེ
རྒྱ་གར་གི་བྱང་བདོ་དང་།	 བདོ་ཀི་བྱང་སོག་
རིགས་སོགས་ཨུ་ར་ུསུའ་ིཁངོས་ད་ེདག་ལ་ག་ོ
གི་ཡོད།	 ཕལ་ཆེར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་འད་ིབདནེ་པ་ཆགས་འདགུ	 	 སིྤར་ནང་
ཆོས་རྒྱ་གར་ནས་བདོ་ལ་མ་དར་གངོ་རྒྱ་ནག་
ནང་དར་བ་རེད།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

༄༅།	 །གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པའོ་ིབཀའ་
ལུང་བཞིན།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་རིམ་ད།ུ	
བདོ་མི་དམ་ལནྡ་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ནས་གདངུ་
ཤུགས་དྲག་པསོ།	གསོལ་འདབེས་ཞལ་གསུང་མ།
སྟངོ་ཉདི་སྙངི་ར་ེཟུང་ད་ུའཇུག་པའ་ིལམ།	 །ཆེས་
ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསྟན་འགོའི ་
མགནོ།	།ཕག་ན་པད་ོབསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ།།
གསོལ་བ་འདབེས་སོ་བཞདེ་དནོ་ལྷུན་འགུབ་ཤོག	།	
ཅསེ་པ་དང་།	མ་ཎི་ཡིག་དུྲག་འག་ོགང་ཆེ་གསོག་
སུྒབ་ཞུ་དགོས་འདགུ་པའི་ཛ་དྲག་བཀོད་ཁབ་ཏུ།	
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༥	ཚེས་	༡༠	ལ།	།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཞབས་རིམ་གསལ་བསྒགས།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་སི་རེལ་
ར་མ་པ་ོས་མཆོག་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་རྒྱལ་
ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་

འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ི	South Africa	སདི་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་སི་རེལ་ར་མ་པ་ོས་ Cyril 
Ramaphosa	 མཆོག་གི་ཆབ་སདི་ཚོགས་
པར་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པར་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་དནོ།	
ཉ་ེལམ་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་སྐུ་
ཉདི་ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་
ངསོ་ཀིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་
ཀའི་ཡུལ་ལ་མཚོན་ན་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་གི་ཕགོས་སུ་བསྐདོ་
ཐུབ་པའ་ིནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཡོད།	 	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ི
མི་མང་གིས་དྲང་བདནེ་དང་འཁནོ་སེམས་སངྤས་
པའི་ལ་ྟགུབ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུ
ཞི་བད་ེདང་མང་གཙོ།	 འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་
ཆེད་འབད་བརྩནོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།
སྐུ་ཉདི་ཀི་དབུ་ཁིད་ལམ་སྟནོ་འགོ་རྒྱལ་ཁབ་མུ་
མཐུད་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕགོས་སུ་མདནུ་སྐདོ་ཐུབ་
རུྒྱ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་མི་མང་ཉམ་ཐག་རྣམས་
ཀི་འཚོ་བར་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།
མི་མང་གི་བསམ་བླའོི་ནང་རེ་བ་དང་སྙངི་སྟབོས་
སྤལེ་རུྒྱ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 དསེ་
ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི ་མི ་མང་ཚོ ་ལའང་
སེམས་འགུལ་གཏངོ་ཐུབ།	 	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་
འབུྱང་འགུར་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདངོ་ལེན་
ཐུབ་ཅིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བ་དང་།		ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིམི་མང་གི་མངནོ་
འདདོ་རྣམས་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས།”	ཞསེ་འཁདོ།	།



2 15th May 2019 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༡	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥

ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་ལས་འཁུར་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འགན་འཛིན་གསར་
རྙིང་འཕ་ོལེན་གི་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་
ཚོགས་ཏ་ེཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་གི་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུགས་
གནང་སོང་།
ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ི	 སྟདོ་
མངའ་རིས་གླང་ཆུ་གོང་སྡའེི ་འགོ་པ་ཕ་
མགནོ་པ་ོདང་མ་ས་ིཐར་གཉསི་ཀི་རིགས་སུ་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་
སྐསེ།	 	 	 ཌལ་ཧརོ་དང་སིམ་ལ་གཏན་
སླནོ་ནས་ཕི་ལོ་	 	 ༡༩༧༦	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་རྒྱལ་ཡོངས་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཐནོ།		
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༦	ཟླ་	༥	 ཚེས	༡༩		ནས་			
༡༩༧༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༤	 བར་དང་
ཞབས་ཁངོས་འཛུལ་ནས་དུྲང་ཡིག་གི་ལས་
ས་ེསོགས་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས།	ཕི་ལོ་	༡༩༧༨	
ལོར་ཌེ་སྡུན་ད་ུཤེས་རིག་འཛིན་སྐོང་ཐོག་
སྦངོ་བརྡར་ཐནོ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་གནས་དགུ་པ་གཞནོ་དུྲང་
ཚོད་ལྟའི་ཐོག་རྡ་སྟངེ་བད་ེསུང་ཡན་ལག་

དང་བད་ེདནོ་གཅིག་ལྕགོས་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བྱདེ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	
ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ནས་གཞནོ་དུྲང་ང་ོམར་
བསྐ་ོགཞག་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས།			
ཕི་ལོ་	༡༩༨༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ནས་ལྡ་ིལི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་གཞོན་དུྲང་ལས་
འགན་ད་ུགནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
	ཕི་ལོ་	༡༩༩༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་གནས་
བརྒྱད་པ་རན་དུྲང་ད་ུགནས་སརྤ་དང་འབལེ་
ལས་འགན་རང་འཇགས་བསྐ་ོགཞག་གནང།			
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རན་དུྲང་ད་ུ
གནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༢	 ནས་
ཉནི་གངས་བཅུའི་རིང་སྡ་ེར་སྡུན་བད་ེསིྐད་
གླངི་ད་ུཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ག་ོ
སིྒག་གནང་བའ་ིཁམིས་ཞིབ་པའ་ིསྦངོ་བརྡར་
ཐངེས་དང་པའོ་ིཁངོས་ང་ོབཅར་གིས་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང་།	
སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་ཁིམས་
ཡིག་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་བཅས་སླབོ་
གཉརེ་སྦངོ་བརྡར་ལེགས་ཐནོ།			

ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	
ན ས ་ སླ ར ་ ཡ ང ་ ལྡི ་ ལི ་ སྐུ ་ ཚ བ ་ ད ོ ན ་
གཅོད ་ཁང ་ གི ་ སྡ ེ ་ ཚན ་འགན ་འ ཛིན ་
དུ ་ ག ན ས ་ སྤ ོས ་ བ སྐ ོ ་ ག ཞ ག ་ ག ན ང ་ །	

ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༤	 ནས་
དུྲང་གཞོན་ལས་རོགས་སུ་གནས་སརྤ་དང་
འབལེ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	ནས་
ས་ཊོན་ཀཿ་ཐགོ་བཟ་ོགཞིས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༡	 ནས་
ཧ ར ་ པ ་ སྤུ ར ་ ས ་ ག ན ས ་ འ གོ ་ འ ཛི ན ་
དུ ་ ག ན ས ་ སྤ ོས ་ བ སྐ ོ ་ ག ཞ ག ་ ག ན ང ་ །	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༤	ནས་དུྲང་
ཆེ་གཞོན་པའི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་

དང་འབལེ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༤	
ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་གཞནོ་
ད་ུགནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་།		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༤	 ནས་

ནང ་སིད ་ལས ་ ཁུངས ་ ཀི ་ དུྲང ་གཞོན ་
དུ ་ ག ན ས ་ སྤ ོས ་ བ སྐ ོ ་ ག ཞ ག ་ ག ན ང ་ །	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཁི་མཆོག་གི་མདནུ་ནས་བཙན་
བྱལོ་གཞུང་གི་བཀདོ་སིྒག་ལམ་སྟནོ་གཞིར་
བཟུང་ལོ་ང་ོ	༢༥	རིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་།	མི་
རིགས་ལ་བརྩེ་ཞེན་ལྷག་བླསོ་དྲངས་པའི་
གཞུང་མང་ཞབས་འདགེས་ངལ་འཁུར་ཆེ་
བསྐེད་ཞུས་པར་ལེགས་སོའི་ལག་འཁེར་
གནང་སོན་བུྱང་ཡོད།		

ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༦	ནས་ཟུང་
འབལེ་དུྲང་ཆེའི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་
དང་འབལེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་
འབལེ་དུྲང་ཆེའི་ལས་འགན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
གནང་།			
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་
གུས ་ མོར ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་སྐུ ་མདུན་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོའ་ིགཞུང་ཞབས་
འགན་འཛིན་སྡ ེ་ཚན་ཁོངས་ནས་ལས་
དོན་བྱས་རེས་གཟེངས་སུ ་ཐོན་པའི ་བྱ་
དགའ་གསོལ་རས་བཀིན་ཆེ་ཐོབ་བུྱང་།	
ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 	 	 ༡༩				
ནས་དུྲང་ཆེ་ལས་འཕར་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་ལས་འཕར་
གི་ལས་འགན་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་དང་འབལེ་
ད་ལྟའི་ཆར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བད་ེ
དནོ་སྡ་ེཚན།	 ན་གཞནོ་རོགས་སྐརོ་ཚན་
པ།	 རིྩས་ཁང་།	 ནང་ཞིབ།	 ས་ཁང་ཚན་
པ་སོགས་ཀི་འགན་འཛིན་གིས་ལས་འགན་
ཞུ་བཞིན་བཅས་ལོ་ང་ོ	 ༤༠	 ལགྷ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མུས་
སུ་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་འཕྲདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེའ་ིལས་འཁུར་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༣	 རེེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་གསར་

རྙིང་དབར་རིྩས་སྤྲདོ་རིྩས་ལེན་ལེགས་པར་
གུབ་མཚམས་དུྲང་ཆེ་གསར་པ་དཔལ་ལནྡ་
དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ལས་ཁུར་འག་ོ

འཛུགས་གནང་སོང་།
དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༡༩༦༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ལ་དགྭས་
སུ་འཁུངས།	 	 ཆུང་དསུ་ལ་དགྭས་བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་ལེགས་ཐོན་རསེ་ཝ་ཎ་དབུས་
བདོ་ཀི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
ནས་བསྟན་བཅསོ་	 Shastri	 དང་སླབོ་
དཔནོ་	Acharya	 ལེགས་པར་ཐནོ།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་
ཀི་གནས་རིམ་ཐགོ་ཟླ་དུྲག་ཚོད་ལརྟ་ཀ་སྦུག་
བད་ེདནོ་ལས་རོགས་སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་
ལས་བྱདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་གིས་ཀ་སྦུག་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ལས་འགན་རང་འཇགས་ཐོག་དུྲང་ཆེ ་
གཞནོ་པར་གནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	
ལོར་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བུྱང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༢	 ནས་	 ༢༠༠༦	 བར་ཨོ་རི་ས་
ཕུན་ཚོགས་གླངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་འགོར་
བསྐ་ོགཞག	 ཕི་ལོ་༢༠༠༦	 ནས་	 ༢༠༠༧	
བར་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གནང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༧	ལོར་རྡརོ་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གནང་འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་

སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	
ལོར་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོར་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཟུང་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ།		
ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༤	ཉནི་དུྲང་
འཕར་ད་ུགནས་སརྤ།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	
༧	 ནས་དབུས་ས་ེལེན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ད་ུབསྐ་ོགཞག	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	ཉནི་ནས་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཡིག་ཆེན་
མོར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་བཅས།	།		

ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེའ་ིལས་འཁུར་ཞུས་པ།
༄༅།	 །བཀའ་ཤག་གི་བཀདོ་ཁབ་ལརྟ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་ཕི་
དྲལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་འཕར་ཨརྱ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་དྲལི་བསྒགས་
དུྲང་ཆེའི་ལས་འཁུར་ཞུས་པའི་རནེ་འབུྱང་
གི་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	

ཐགོ་ཕི་དྲལི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་དུྲང་
འཕར་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་ཀིས་
གཙོ་སྐངོ་འགོ་ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་དུྲང་ཆེ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རེས་རནེ་
འབུྱང་གསོལ་ཇ་དང་འབས་སིལ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས།
དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ན།ི	ཕི་
ལོ་	༡༩༦༥	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༠	ཉནི་སྐསེ་
ཤིང་།	 	 མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ཐནོ་རསེ་རྒྱ་
གར་པན་ཇབ་མཐོ་སླབོ་ནས་ཉ་ེབའི་རབ་
འབྱམས་པ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་རེས་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་ཏ་མིལ་ནཱ་ད་ུམངའ་སྡའེི་ནང་

རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་ན་མ་ལ་ཡི་མཐ་ོསླབོ་
ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ་
མཐར་སོན།		ད་ེནས་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་ནས་ཉ་ི
ཧངོ་སདྐ་ཡིག་དང་། Chiyoda College of 

Business,Tokyo ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོང་ལས་
དང་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་ཌིབ་ལོ་མ་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ཕི་ཟླ་	 ༤	 ནང་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ཐོག་མར་ཕག་
ལས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ལས་འགན་
འདྲ ་ མིན ་ནང ་ཕག ་ལས ་གནང ་བའི ་
ཁོངས་ནས་གཙོ་ཆེ་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི ་
ཚོ ང ་ལས ་ སྡ ེ ་ ཚན ་ གི ་ སིྤ ་ ཁབ ་ འགན ་
འཛིན་དང་ལྡི་ལི་དཔལ་འབྱོར་པར་སུྐན་
ཁང ་ གི ་འགན ་འ ཛིན ་ སོགས ་གནང ་ །	

ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ལོར་ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་དང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༡༥	 ནས་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༦	ནས་ནང་
སདི་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	 ཚེས་	༢༡	ནས་
ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ་ཀིས་བདོ་
ཀི་གསར་འགུར་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
གནང་མུས་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༣	 ནས་དུྲང་ཡིག་ཆེན་མོའ་ིགནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སྤར་གིས་དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
དང་།	 ལཊ་ཝི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ི
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་
པ་	 International Network of Parlia-

mentarians on Tibet (INPoT) བཅས་ཀི་
ག་ོསིྒག་འགོ་ལཊ་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གར་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༧	 ནས་	 ༡༠	
བར་ཉནི་བཞིའི་རིང་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བདནུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ཐགོ་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་
ཡ་དང་།	ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི།	ཕ་རན་སི།	རོ་མ་
ན་ིཡ།	 ཁ་ེན་ཌ།	 ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	
ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡ།	རྒྱ་གར།	བལ་ཡུལ།	ཅི་ལེ།	
ལཊ་ཝི་ཡ།	 ཨིན་ཡུལ་དང་།	 སི་ཀ་ོཊི་ལེན་
ཌི་བཅས་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁནོ་	༢༥	
དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་
འཐུས་ཁག་གཅིག	 བྱང་ཨ་རི་དང་།	 སརྦ་
སིལ།	 ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ།	 ཨིན་ཡུལ།	 སུད་
སི།	 ཕ་རན་སི་བཅས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།	
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་
འགན་འཛིན།	 རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཁབ་
སྤལེ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལས་
འཆར་འགན་འཛིན།	 རང་དབང་ཁང་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ།	 འཇར་མ་ནའི་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འཛིན་སྐངོ་འགན་
འཛིན།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན།	ཝ་

ཤིན་ཊོན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཞུ་གཏུག་དང་
འབལེ་ལམ་ལས་འཆར་འགན་འཛིན།	 ཡུ་
རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
ཡུ་རོབ་ཀི་སིད་བུྱས་ཚན་པའི་འགན་འཛིན།	

(Kreddha)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་ཀི་སླབོ་
དཔནོ་ཆེན་མོ་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠	
ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་
ལཊ་ཝི་ཡ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ལཏ་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་
རི་གའ་ིགསོལ་མགནོ་ཁང་ Hotel Bellevue	
ནང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་དགོང་དྲའོི་
གསོལ་སྟནོ་ཞིག་བཤམས་གནང་འདགུ་པ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་ལཊ་ཝི་ཡ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་	 Uldis Budrikis, 

Vice Chairman of Latvian Parliamen-

tary support group for Tibet མཆོག་

གིས་འཚམས་འདྲའིི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ།	 ལཊ་ཝི་ཡའ་ིརིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབྱདེ་
ཀི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ལཊ་ཝི་ཡ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་	 Uldis Budrikis, 

Vice Chairman of Latvian Parliamen-

tary support group for Tibet མཆོག་
གིས་འཚམས་འདྲའིི་གསུང་བཤད་དང་།	
རིམ་པས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་པད་འབུྱང་
གནས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད།	 ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་བརྙན་ལམ་
བརུྒྱད་གནང་བའ་ིགསུང་བཤད།	 ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་
ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་
སནྙ་སྒནོ།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བརྙན་ལམ་བརུྒྱད་གནང་
བའ་ིགསུང་འཕྲནི་གཟགིས་འབུལ།	 སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོསྐ་ུཞབས་	 Hon. Andris 

Buikis མཆོག་གིས་གསུང་བཤད།	 ལཊ་
ཝི་ཡའི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་	 Mr. Janis Mar-

tin Skuja, Chief of Society “Lat-

vian for Tibet”	 མཆོག་གིས་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་དབུ་
འབྱེད ་མཛད ་སྒ ོ་ག ོལ ་གནང ་བ ་དང ་ །	
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་
ལྟའི་དསུ་ཚོད་ལ་བདོ་མི་མང་གིས་གདངོ་
ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེགང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་
རེད་ཅེས་པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་
བཤད་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་།	
བདོ་ཀི་གནས་བབ་ཅསེ་པའ་ིདབེ་འབ་ིམཁན་
སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་	 Prof. Michael Van 

Walt Praag	 མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་འཐབ་
རྩོད་ཀི་གནས་བབ་ད་ེགང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་
པའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད།	 ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་	Dr. Munin 

Chen, Vice President for International 

Affair, National Chung Hsing Uni-

versity and Professor at Graduate In-

stitute of International Policies, Taic-

hung, Taiwan	 མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
རབས་དང་།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས།	 ད་ལའྟ་ི
གཞུང་གིས་སིད་བུྱས་འཛིན་སྟངས་ཐོག་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་བདོ་ཀི་སདི་
བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་ཉམས་ཞིབ་པ་ཛམ་ལྷ་བསྟན་
པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་མཐོ་སྒང་བདོ་
དང་ད་ལའྟི་ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཞེས་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད།	 ན་ེ

རུ ་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གི ་སླབོ ་
དཔནོ་ཆེན་མོ་ཀནོ་ཌ་པ་ལི་ Prof. Srikanth 

Kondapalli, Chairman and professor 

in Chinese Studies Centre for East 

Asian Studies, JNU མཆོག་གིས་སིྤར་ཨེ་
ཤི་ཡ་དང་།	ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གིས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་ལ་ལ་ྟསྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ཀི་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་།
མཐར་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་	 Hon. Michael Danby, 

Member of Australian Parliament	
མཆོག་གིས་གཙོ་སྐངོ་གནང་བའི་ཐགོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
ལ་གནང་སྒ་ོགང་ཡོད་པའི་ཐོག་དགོངས་
ཚུལ་སོགས་གསུངས་གནང་འདགུ
ད་བར་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༦	
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པ་ོཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
གཉསི་པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ི
ཡའ་ིགངོ་ཁརེ་ཝིལ་ན་ིཡ་ས་དང་།	 གསུམ་
པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཊོན།	བཞི་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	 ལོར་སི་
ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིརྒྱལ་ས་ཨི་ཌིན་བརྷ།	 ལ་ྔཔ་
ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ལོར་ཨི་ཊ་ལི་རྒྱལ་ས་རོམ།	
དུྲག་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	 ལོར་ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་
ས་ཨོ་ཊ་ཝ་བཅས་ལ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདམས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ངསོ་ལེན་མེད་པའ་ིལངས་ཕགོས་ཁ་གསལ་བཟ་ོརོགས།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༨	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
ཟུར་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་
འཇར་མན་གངོ་ཁརེ་བརྷ་ལིན་ Berlin ནང་
རནེ་གཞི་བྱས་པའི་གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་བ་ླསགོ་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཉམས་
དམས་སུ་བཏང་མཐར་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱའི་
ངན་སེམས་ཁོག་བཅངས་ཀིས་སིད་བུྱས་
ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུང་
འདགུ	
ད་ེཡང་ཡུལ་དའེི་གསོ་ཚོགས་ནང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ	 	 རྒྱ་
ནག་ནང་གི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
གི་གནད་དནོ་ཐད་ཉན་ཞིབ་གནང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
ཟུར་པ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་
ཀི་གནད་དནོ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐག་
གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅིང་།		
འཇར་མན་ཆབ་སིད་པ་ཚོས་ཀང་མ་འངོས་

པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདམས་པའི་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་ཞིག་བུྱང་ཚེ་དརེ་ངསོ་ལེན་མེད་
པའི་ལངས་ཕོགས་ཁ་གསལ་བཟ་ོདགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ
ཕོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་གི་དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་
བྱདེ་སྒརོ་གཞུང་གི་ལས་བྱདེ་པ་ཚོས་དམ་
བསྒགས་དང་།	 ཐ་ེབུྱས་བྱས་ཏ་ེབདོ་མིའ་ི
དགེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་
སྤྲདོ་ཀི་མེད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	དགནོ་པའ་ི
ནང་ད་ུཉནེ་རགོ་མི་ས་གང་བུྱང་འཛུལ་ནས་
སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་སོགས་བཙུགས་པ།	དགནོ་
པའི་ནང་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བྱདེ་སྒའོི་རིགས་ཇི་
འདྲ་ཞིག་སྤལེ་རུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཀའ་
འཁལོ་སནྙ་སེང་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་ལ་སལྐ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	
གཞན་ཡང་བར་ལམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཁདོ་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་སྔར་བས་
ཚབས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ་དཔརེ་ན།	 སླབོ་གྲྭའ་ི
གུང་སེང་སྐབས་བདོ་པའི་སླབོ་མ་ཚོ་དགོན་

པའི་ནང་དགེ་འདནུ་པ་ཚོས་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་དང་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀི་ལས་གཞི་
སྤལེ་བར་བཀག་སྡམོ་བྱས་པ་དང་།	 དགནོ་
པའི་ནང་མཐའ་ན་མཆོད་མཇལ་ཚུན་ཆད་
བཀག་སྡམོ་བྱས་ནས་ཆོས་བྱདེ་དགེ་བཙུན་
རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་དམས་ཞུ་
དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་དང་།	
ཅི་སྟ་ེབདོ་མི་སུ་རུང་ཞིག་གིས་ད་ེལས་ལྡགོ་
སྟ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་བུྱང་བ་ཡིན་
ན་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་གི་ཉསེ་ཆད་འགེལ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།		ཆོས་བྱདེ་དག་ེབཙུན་
རྣམས་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་རུྒྱའི་
ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀི་སླབོ ་
གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་རྒྱ་ནག་གུང་བན་
རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ཞེན་དགོས་པ་དང་།			
གུང་བན་ཏང་གི་འགོ་གཙོར་དགའ་ཞེན་
བྱདེ་དགསོ་པ་བཙན་དབང་གིས་ལས་འགུལ་
རིགས་སྤལེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་སོགས་གསལ་
བཤད་གནང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་དྲ་ིབ་ཞིག་གི་ལན་དང་འབལེ་

སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་འཇར་
མན་སིད་དནོ་མི་ས་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་
བ་གནང་སྐབས་བ ོད་དང་ཡུ ་གུར་ལྟ་ བུ ་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནད་དནོ་

སྐརོ་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིྩས་ནས་གླངེ་སླངོ་
གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་དང་
སྦགས་གསུང་དནོ།	 	 “བདོ་དང་སོག་པ།ོ	
ཡུ་གུར་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཚེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལ་ཇི་
ཙམ་མཐངོ་ཆུང་ཁད་གསོད་དང་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོ
རེད།	”	ཅསེ་གསུང་པ་དང་སྦགས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་མགགོས་མུར་འབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ	
ལྷག་པར་བུྱང་འགུར་༸རྒྱལ་བའི ་ཡང་

སིད་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་
དང་གུང་བན་ཏང་གི་གནནོ་ཤུགས་རྩ་བ་
ནས་མེད་པར་འབལེ་ཡོད་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གིས་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།		
དའེ་ིཐད་འཇར་མན་སདི་གཞུང་ནས་ལངས་
ཕོགས་ཁ་གསལ་གཏན་འབེབས་གནང་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་གསུངས།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་སྐརོ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་བུྱང་བའ་ིརྒྱབ་གཉརེ་
བསམ་འཆར་ཕགོས་བསྡསུ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༣	 ནས་	 ༡༦	 བར་ཉནི་
གངས་བཞིའི་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་
ས་ལར་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་
ཐབས་སྐརོ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སང་ཞསེ་
པའི་བརོད་གཞི་ཐོག་ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་
ཞུས།	 ཚོགས་འདརུ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
གཙོས་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཚོགས་བཅར་
བ་གངས་	 ༢༥༠	 ལགྷ་ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་སྟ།ེ	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ས་བརན་
གཏངོ་བར་འགལ་རྐེན་དང་མཐུན་རྐེན་ཇི་
ཡོད་དང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་ལྷུག་པ་ོགནང་
ཡོད།	
ཚོགས་འདའིུ་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོཁག་བཞི་
ན་ིརིག་གཞུང་དང་།	 དཔལ་འབྱརོ་ཡར་
རྒྱས།	ཤེས་ཡོན།	འཕྲདོ་བསྟནེ་བཅས་ཡིན།
ཚོགས་འདུའི ་བརོད་གཞིའི ་ཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་མཁས་དབང་དང་།	
ཁད་ལས་མི་ས།	 ད་ེབཞིན་བརདོ་གཞི་དང་
འབལེ་བའི་ལས་རིགས་གཙོ་སྐོང་གནང་
མཁན་བཅས་སྡབེ ་གཅིག་ལ་འདི ་ལྟ ་ བུ ་
གངས་ཀ་མང་པ་ོམཉམ་འཛོམས་ཐུབ་པ་
ཕལ་ཆེར་ཉ་ེབའི་ལོ་རུྒྱས་ནང་ཐོག་མ་ད་ེ
ཆགས་ཡོད་ཞསེ་བརདོ་ཀང་ཆོག	 ད་ེན་ི
རང་བཞིན་གི་གུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ི
སྐབས་དུས་ཚོད་ཆ་བགོས་ཀིས་ཚོགས་
ཐངེས་དགུའི་ཐགོ་གོང་གསལ་བརདོ་གཞི་
དང་འབལེ་བའི་གནད་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་རུྒྱ་ག་ོསིྒག་ཞུས།	ཚོགས་འདའུ་ིསབྐས་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཁནོ་མི་གངས་
བཞི་བཅུ་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་
དང་ཚོགས་བཅར་བའི་དྭགོས་འདྲ་ིཁག་ལ་
སྐབས་བསྟནུ་སོ་སོར་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀི་འདདོ་མོས་
བརོད་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་ཆ་
བགསོ་ཀིས་བཀའ་བསྡརུ་སྦངས་བཤད་བུྱང་
ཡོད་པ་རྣམས་གང་ཐུབ་ཡིག་ཐོག་འགོད་
སླད་ཟིན་བསི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འགོད་ཞུས་
པ་དང་ད་ེདག་ནས་གང་ཐུབ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་
ཕབ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།
གོང་གསལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཐོག་
དགངོས་འཆར་གངས་	 ༥༧	 དང་།	 བདོ་
ཀི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
ཐབས་ཐགོ་དགངོས་འཆར་གངས་	 ༦༤།	
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་ཐགོ་དགངོས་
འཆར་གངས་	༤༡།	བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་

དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཐབས་ཐགོ་དགངོས་འཆར་གངས་	 ༥༥	
བཅས་དང་བརདོ་གཞི་འདྲ་མིན་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་བ་ཆ་ཚང་སྙན་ཐ་ོའདིའི་ནང་
ཕགོས་བསིྒགས་ཞུས་ཡོད།	 གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་ཚོས་རང་ཉདི་ཀི་བརདོ་གཞི་
དང་འབལེ་བའི་ཐོག་ག་སིྒག་གནང་ཡོད་
པར་སོང་ད་ེབསྟུན་ཚོགས་བཅར་བ་ནས་
ཀང་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་ནི་
ཚོགས་འད་ུའད་ིབཞིན་དནོ་སྙངི་ལནྡ་པ་ཞིག་
བུྱང་སོང་སམྙ་པའ་ིཚོར་སང་ཞིག་བུྱང་།
ཚོགས་འད་ུའདི་ནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སང་གི་ལས་
གཞི་མང་དག་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་
བའ་ིཁངོས་ནས་གཅིག་ཆགས་ཡོད།	 ཕི་
ཕོགས་ནས་མཁས་དབང་དང་ཁད་ལས་
སོགས་གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་འདིས་མ་འངོས་
པར་འབལེ་ཆགས་ལྷན་ཁང་སོ་སོའི་ལས་
དནོ་ལག་བསྟར་ཞུ་རུྒྱར་གང་ལ་གང་ཙམ་
ཞིག་ལམ་ཀ་ལ་ྟབུ་སྟནོ་ཐུབ་ཡོད་པའ་ིརེ་བ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 གངོ་རིམ་ནས་ཀང་དངསོ་སུ་
ཕག་བསྟར་གནང་ཕགོས་ཐད་ཐུགས་ཞིབ་
ཀིས་རིང་མིན་གསལ་ཆ་ཡོང་གི་རེད།
སིད ་སྐོང ་བླ ོ་ བཟང ་ སེང ེ་མ ཆོག ་ གིས ་
ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་
སང་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཀའ་བསྡུར་དང་
དགོངས་ཚུལ་བུྱང་བ་མངོན་འགུར་ཡོང་
སདླ་བདོ་མི་ཚང་མས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་
བྱདེ་དགསོ་རེད་གསུངས་བ་ལརྟ།	སིྤར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཕག་བསྟར་གནང་
དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོཞིག་
བཏནོ་ཡོད་ནའང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཁོ་ནའི་གནད་དནོ་ཆ་ཚང་གསལ་ཐུབ་རུྒྱ་
ཁག་པ་ོཡིན་པ་བརདོ་མི་དགསོ་པ་རེད།
མཐར་གོ་སྐབས་འདིའི་བརུྒྱད་ཚོགས་ཆེན་
འདི་འདྲ་ཞིག་བསྐངོ་འཚོགས་དགོས་པའི་
དགོངས་གཞི་སྟནོ་གནང་མཁན་དཔལ་
ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི ་
བཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་དང་།	 ཚོགས་ཆེན་
འདིར་མཐུན་འགུར་སིྦན་བདག་གནང་
མཁན	 USAID	 གཙོས་སིྦན་བདག་དང་
གགོས་པ་ོརྣམ་པ།	 ཚོགས་ཆེན་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་དང་ཚོགས་ཆེན་གི་
རྒྱབ་ལྗངོས་གནས་ཚུལ་ཟིན་བིས་འགོད་
མཁན་རྣམ་པ།	 ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་
མར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ ་བ་དང་ཆབས་ཅིག	
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་
སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་ལས་བྱདེ་
རྣམས་ནས་ཟླ་བསྟུད་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་
དང་ཕྱྭར་གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་བས་
ཚོགས་འད་ུལམ་ལྷངོས་བུྱང་བར་གོ་སབྐས་
འདི་བརུྒྱད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་

བཅས་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༩	ལ།
རྒྱབ་གཉརེ་དགངོས་འཆར་གཤམ་གསལ།
བརདོ་གཞི་དང་པ།ོ	བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་
གནས་ཐུབ་ཐབས།
རྒྱབ་ལྗངོས།
ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་པ་ཚོས་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕྲག་གསུམ་
ལྷག་གི ་ རིང་བ ོད་ནང་གནའ་རབས་སིྤ ་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
དར་ཁབ་བུྱང་ཡོད་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་རུྒྱ་ཆ་
ཕགོས་སིྒག་བྱས་ཡོད།	 གནའ་ཤུལ་རགོ་
ཞིབ་བརུྒྱད་གསར་ད་ུརྙདེ་པའི་གནའ་རྫས་
ཁག་གིས་བདོ་ད་ེད་དངུ་ད་ེལས་ཀང་ཆེས་
གནའ་རབས་སུ་གུར་བས་ལོ་ངོ་ཆིག་ཁི་
ཉསི་སྟངོ་གི་གངོ་ལ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་
དར་ཁབ་བུྱང་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤྲདོ་
བྱས་ཡོད།	 བདོ་ཀི་གནའ་བའོ་ིདཔལ་ཡོན་
ནི་གཡུང་དུྲང་བནོ་གི་ལུགས་སལོ་ལ་གཞི་
བཅལོ་བ་ཞིག་ཡིན།	 བདོ་རང་ཉདི་ཀི་ས་ྔ
ཕིའ་ིལོ་རུྒྱས་ནང་པཱར་ཤི་ཡ་དང་།	 ཁ་ོཏན།	
ཏུར་ཀི།	 རྒྱ་ནག	 རྒྱ་གར་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་
དང་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་ཀང་སིྤ་ཚོགས་
དཔལ་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་གཉསི་ཀའ་ིཐགོ་
ནས་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ཡོད།
ཕི་ལོའི་དསུ་རབས་བདནུ་པའི་ནང་བདོ་ད་ུ
ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲདོ་བུྱང་བ་དང་ནང་ཆོས་ད་ེ
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆོས་ལུགས་སུ་གུར་ཏ་ེ
བདོ་ལ་འགུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཐབེས་
ཡོད།	 གུར་བ་འདསི་རིམ་པས་བདོ་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་དཔལ་ཡོན་དང་བསམ་བླའོི ་ཁོར་
ཡུག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འགུར་བཅོས་དང་།	
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་ལ་ྟགུབ།	 གསོ་བ་རིག་པ།	
སརྐ་རིྩས་རིག་པ།	 སུྒ་རྩལ་རིག་པའ་ིགཞུང་
ལུགས་ལའང་ཤུགས་རྐནེ་གཏངི་ཟབ་ཐབེས་
ནས་ད་ེདག་བདོ་མི་རིགས་ཀི་མི་ཚེའི་ཆ་
ཤས་སུ་གུར་ཡོད།
ནང་ཆོས་ན་ིརྒྱ་གར་ནས་བདོ་ནང་སླབེས་པ་
ཤིག་ཡིན།	 རྒྱ་གར་གི་དགནོ་སྡ་ེགཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཆེན་པ་ོ༼ནཱ་ལེནྲ་དང་ཨོ་
ཏན་པུ་རི།	 ཝི་ཀ་རམ་ཤཱི་ལ།	 ཏག་ཤཱི་ལ།༽	
ཁག་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་།	 ཆོས་ལུགས།	
རིག་གཞུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བདོ་ལ་དར་སྤལེ་
བུྱང་ཡོད།	ནང་པའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ཆེན་པ་ོའད་ིདག་གི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་
ཁངོས་སུ་ལ་ྟགུབ་དང་།	 གཏན་ཚིག་རིག་
པ།	ཚད་མ་རིག་པ།	སེམས་ཁམས་རིག་པ།	
གསོ་བ་རིག་པ།	 ལགྕས་བཟ་ོརིག་པ།	 སུྒ་
རྩལ་རིག་པ།	སནྙ་ངག	བརྡ་སྤྲདོ།	སདྐ་ཡིག	
རྩམོ་རིག་བཅས་ཡིན།།
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་བརདོ་གཞི་དང་པའོི་
ནང་རྒྱས་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་ལརྟ་བདོ་རང་
ཉདི་ཀི་སྔ་ཕིའི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་གི་ལོ་
རུྒྱས་རིང་པ་ོཞིག་གི་བརུྒྱད་རིམ་ནང་།	 རྒྱ་

གར་གི་ནང་པའི་དགོན་སྡ་ེགཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ཁག་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་།	 ཆོས་
ལུགས།	 རིག་གཞུང་སོགས་དར་སྤལེ་བུྱང་
བ་ལ་བརནེ་ནས་ཡར་རྒྱས་བུྱང་ཡོད།	 རིམ་
པས་བདོ་ཀིས་རྒྱ་གར་ནས་གདན་དྲངས་
པའི་རིག་གནས་དང་གཞུང་ལུགས་ཁག་
ཉར་ཚགས་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་པ༌ད་ེ
དག་ལ་ཕགོས་གང་ཐད་ནས་འགུར་བཅོས་
བཏང་སྟ་ེང་ཚོས་ད་ལྟ་ངོས་འཛིན་བྱེད་
བཞིན་པའ་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ད་ེགུབ་ཡོད།
དསུ་རབས་ཉ་ིཤུའི་དཀིལ་ནས་རྒྱ་མིས་བདོ་
ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་རསེ།	 བདོ་དང་བདོ་
མི་རིགས་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་
རྐནེ་ངན་ཚབས་ཆེན་བུྱང་ཡོད།	 རྒྱ་དམག་
བདོ་ད་ུསླབེས་ནས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
བདོ་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བ་ོརྩ་བརླགས་གཏངོ་
སབྐས།	 བདོ་མི་ཁ་ིབརྒྱད་ཡས་མས་ཤིག་རྒྱ་
གར་དང་།	བལ་ཡུལ།	འབུག་ཡུལ་ད་ུབསོ་
བྱལོ་ལ་སླབེས།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་མཆོག་
རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་བསུྒར་བསྐངས་གུབ་
རེས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་
དང་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བུྱས་ལ་བརནེ་
ནས།	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་ཆེད་འཕྲལ་ད་ུདགངོས་པ་བཞསེ་འག་ོ
བཙུགས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་གཙོ་བ་ོཁག་
ན།ི
༡།	 བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་རྣམས་གནས་
སྡདོ་བྱེད་ས་དང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་
འཛིན་བྱེད་སའི་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ད་ུ
གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས།
༢།	 	 	 	 བདོ་ཕུྲག་ཚོར་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་
ཡོན་དང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
གཉསི་ཀ་སླབོ་སའ་ིསླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས།
༣།	 	 	 	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱེད་སའི་གལ་ཆེའི་ལྟ་ེ
གནས་གསར་པ།	 བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་མིས་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཟིན་པའི་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་ཁག་བསྐར་འཛུགས།
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ན་ིད་ཆ་འཛམ་
གླིང་ཕགོས་གང་སར་དར་ཁབ་འག་ོབཞིན་
ཡོད།	 ད་ེལརྟ་ནའང་བདོ་ནང་རྒྱ་མིས་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་རྩ་བརླགས་གཏངོ་བའི་འབད་
བརྩནོ་མུ་མཐུད་བྱདེ་བཞིན་པ་དང།	 བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀང་སྔར་ལས་ཁ་
འཐརོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་ནས།	 དངེ་རབས་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནནོ་ཤུགས་དང་མཛེས་སྡུག་
གི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་བཞིན་པར་བརནེ།	
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་
ཉནེ་ཁའ་ིགནས་སུ་གར་ཡོད།	དསེ་ན།	བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱ་རུྒྱ་
ན་ིད་ལ་ྟབདོ་མི་རིགས་ཀིས་གདངོ་ལེན་བྱདེ་
དགོས་པའི་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

ཡིན།
ཚོགས་བཅར་བའ་ིདགངོས་འཆར།
ཀ༽	 	 	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ང་ོབ་ོའཛིན་
སྟངས་དང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་ཐབས།
༡།	བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་གཞི་རྩར་གུར་
བའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཚན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ལ་ྟ
བུར་གསར་འཛུགས་གནང་གལ།
༢།	 	 	 	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་གནས་
ཐུབ་ཐབས་སུ་རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་
ཚད་ལྡན་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཞུ ་གལ།	
ཕིའི་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རིག་གཞུང་
ལྟ་ེགནས་ཁང་ཁག་ཉམས་གསོ་དང་འབལེ་
ཕན་ཚུན་དབར་འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་དགསོ་
གལ།
༣།				རྒྱལ་སིྤའ་ིརིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་
དང་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་ནང་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སྡ་ེཚན་བསུྐན་ཐབས་ཞུ་
གལ།
༤།					ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་གར་གི་རིག་
གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁག་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་གལ།
༥།					བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་མའ་ིཚོགས་
འད་ུཡང་ཡང་འཚོགས་རུྒྱར་མཐུན་འགུར་
དང་།	 སླབོ་མ་རྣམས་ནས་ལེགས་སྦར་དང་
པཱ་ལི་སྐད་ཡིག་སྦོང་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་
ཞུ་གལ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཉམས་ཞིབ་སླབོ་མ་
རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་དང་སླབོ་ཡོན་གི་གོ་
སབྐས་སྤྲདོ་གལ།
༦།	 	 	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརིག་གཞུང་དང་ཤེས་
ཡོན་གི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཁག་ལ་འབལེ་ལམ་
གནང་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་
ཟུར་འཛུགས་གནང་གལ།
༧།	 ལྡ་ིལི་བདོ་ཁང་ཆགས་ཡུལ་ས་ཚིགས་
དམིགས་བསལ་ཅན་ཡིན་པར་སོང་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་གི་ལས་གཞི་རྒྱ་བསྐདེ་དང་
འབལེ་གོ་རགོས་ལས་གཞི་ཡང་ཡང་སྤལེ་
གལ།
༨།	 	 	 	 	 དྲྲྭ་རྒྱའ་ིབརུྒྱད་ལམ་ཐགོ་ནས་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་སྦངོ་སའི་
དྲྲྭ་ཚེགས་གསར་བཟ་ོགནང་གལ།	 	 	 དྲྲྭ་
རྒྱ་དའེི་ནང་དནོ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཁ་བསྐངོ་
དང་འབལེ་དྲྲྭ་རྒྱ་གཟིགས་མཁན་རྣམས་ཀི་
དགོངས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱདེ་སའི་སྡངིས་ཆ་
བསུྐན་གལ།
༩།	 	 	 	 	 དྲྲྭ་ཐགོ་ནས་སླབོ་རུྒྱའ་ིརུྒྱ་ཆ་
གཟགིས་རུྒྱ་ཡོད་པ་དང་།	 རུྒྱགས་ལེན།	 ད་ེ
བཞིན་ཕག་འཁརེ་སྤྲདོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་
མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་གལ།
༡༠།	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ནང་
ཆོས་དང་འབལེ་ནས་མི་ཚེ་སྐལེ་སྟངས་དང་
ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་གལ།
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ཁ༽	 	 	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་
ཐབས།
༡།					བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པའ་ི
ཀླགོ་དབེ་ཁག་གི་ནང་རབ་བཏགས་དང་
རིས་མོ་གང་མང་འཇུག་གལ།
༢།	 	 	 	 ཟླ་བ་གསུམ་རེའ་ིམཚམས་ན་
གཞོན་ཚོར་རིག་གཞུང་གོ་རགོས་སྤལེ་རུྒྱའི་
ལས་རིམ་འདྲ་མིན་ག་ོསིྒག་ཞུ་གལ།
༣།	 	 	 	 དྲྲྭ་ལམ་བརུྒྱད་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་
པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་སླབོ་འཁདི་གནང་གལ།
༤།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་གཞུང་
འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི ་
ཚོགས་འད་ུསོགས་གོ་སིྒག་སྐབས་བདོ་སྐད་
ཁོ་ན་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་དགོས་པའི་སླབོ་གསོ་
དང་བསྐལུ་མ་གནང་གལ།
༥།					བདོ་ཀི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གལ་ཆེ་ཡིན་
སྐརོ་སླབོ་གསོ་སྐནོ་གལ།
༦།					ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་ནང་བདོ་ཡིག་
གནས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ་གང་མང་
གསར་བསྡ་ུགནང་གལ།
༧།	 	 	 	 	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བདོ་སྐད་ཀི་ཐ་
སྙད་གསར་པ་རྣམས་གཞུང་འབལེ་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གཙོས།	 བདོ་སདྐ་
རུླང་འཕྲནི་ཁང་ཁག་དང་།	 བརྙན་འཕྲནི།	
གསར་ཤོག་ཁག་བཅས་ཀི་བརུྒྱད་གཅིག་
འགུར་བ ེད་སྤོད་གཏོང་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་
པའི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་པ་མ་ཟད།	
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐ་སྙད་ད་ེདག་ངོ་
སྤྲདོ་ཞུ་རུྒྱའི་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་གོ་
སིྒག་གནང་གལ།
ག༽			བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་དང་དའེ་ིརིན་
ཐང་དར་སྤལེ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་མི་

ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་ཐབས།
༡།					རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་དང་།	ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ལྟ་གུབ་དགེ་རན་ཚད་
ལནྡ་གང་མང་གཏངོ་ཐབས་གནང་གལ།
༢།				དཔལ་འབྱརོ་གི་མཐུན་རྐནེ་ཞན་
པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་མཐུན་འགུར་དང་
དགསོ་ངསེ་ལམ་སྟནོ་འབུལ་གལ།	 	 	 ཕི་
རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་འབལེ་ལམ་གོང་
འཕལེ་གཏངོ་གལ།
༣།	 	 	 	 དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ནང་མི་མང་
དཀུས་མའ་ིཆེད་ཆོས་དང་།	 ལ་ྟགུབ།	 སྒམོ་
སུྒབ་སོགས་ཀི་ཐོག་སླབོ་འཁིད་གོ་སྐབས་
གང་མང་བསུྐན་གལ།
༤།					དགནོ་པ་ཁག་ལ་མཆོད་མཇལ་
དང་གནས་གཟགིས་ཕབེས་མཁན་རྣམས་ལ་
གནས་བཤད་བྱ་མཁན་ཚད་ལནྡ་གོ་སིྒག་ཞུ་
གལ།
༥།	 དགནོ་པ་ཁག་ཡུལ་ཁམིས་དང་མཐུན་
པའི ་ད ེབ ་སྐེལ་ངེས་པར་དགོས་པ་དང་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཡུལ་མི་
མཉམ་བཞུགས་ཡོང་ཐབས་ཞུ་གལ།
༦།	 	 	 	 	 ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་དང་།	 བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་ཚོགས་
ཁག་མཉམ་རུབ་ནས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
ཁབ་སྤལེ་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་ལས་གཞི་
སྤལེ་ཚེ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནས་མཐུན་འགུར་གནང་
གལ།
༧།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ནས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་ཕབེས་པ་ལྟར་ཚན་རིག་དང་ནང་
པའི་ལ་ྟགུབ་དབར་བག་ོགླངེ་གནང་བའི་དཔ་ེ
དབེ་ཁག་ཁབ་སྤལེ་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་གལ།

༨།	 	 	 	 	 དགནོ་པ་ཁག་ནས་ཕི་རྒྱལ་ད་ུ
ཡོད་པའི་རང་རང་སོ་སོའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་
ལ་མཁན་པ་ོདང་།	 ལ་ྟགུབ་དག་ེརན་གཏངོ་
ཐབས་དགསོ་གལ།
༩།					བདོ་མི་བདོ་ཀི་ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་
དང་།	བླ་ོསྦངོ་།	སྒམོ་སུྒབ་སོགས་ལ་ད་ོསང་
བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ེལྟའི་བསླབ་
གཞི་རྩ་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟ་ོགལ་དང་
ད་ེདག་སླབོ་མཁན་དག་ེརན་ཚད་ལནྡ་དགསོ་
གལ།			བསབླ་གཞི་ད་ེདག་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྟངས་འཛིན་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་
ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་	གལ།
༡༠།			ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་རྩ་བ་
གང་མང་གསོ་སྐངོ་གནང་སྟ་ེམ་འངོས་པར་
ལོ་རྩ་བའ་ིདཀའ་ངལ་མེད་པ་བཟ་ོགལ།
༡༡།	 	 	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞབས་རིམ་
ཚོགས་ཡུལ་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་ད་ུཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་དང་སྦགས།	 ནང་ཆོས་དང་།	
ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་ང་ོསྤྲདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིལས་རིམ་ག་ོ
སིྒག་ཞུ་གལ།
༡༢།			དངེ་དསུ་ཀི་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
ནང་ཆོས་དར་སྤལེ་སླད་དགེ་བཤེས་དང་།	
མཁན་པ།ོ	 བཙུན་མ་བཅས་ལ་དམིགས་
བསལ་ཟབ་སྦངོ་སྤྲདོ་གལ།
ང༽			འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་རིག་གཞུང་
ལྟ ་ེགནས་ཁང་ཁག་བརུྒྱད་བ ོད་ཀི ་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་ཐབས།
༡།	 ད་ཡོད་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་
རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཁག་མུ་མཐུད་
རུྒྱན་གནས་དང་སུང་སྐོབ་སླད་ཁད་ལས་
ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ལམ་སྟནོ་
གཏན་འབབེས་དང་།	 མཁས་པའ་ིཚོགས་
ཆུང་ཞིག་ལམ་སྟནོ་ཞུ ་ཡུལ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ནས་ཚོགས་མིར་མཚན་དདོ་འབུལ་
གལ།

༢།							ཚོགས་ཆུང་དསེ་སླབོ་གྲྭ་དང་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ཁག་ལ་འབལེ་བ་བགིས་ཏ་ེབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་འབལེ་བའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་འད་ུབསྐངོ་
རུྒྱར་རོགས་སྐོར་དང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་འབལེ་བའི་བརྙན་ཐུང་དང་དསུ་དབེ་
ཁག་གསར་བསུྐན་ཞུ་རུྒྱར་རམ་འདགེས་ཞུ་
ཐུབ་པ་དགསོ་གལ།
༣།				རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཁག་ནས་
རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
ད་ེདག་གི་རྒྱབ་ལྗངོས་དང་འབུྱང་ཁུངས་
སོགས་ཀི་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལནྡ་ཞུ་གལ།	
རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཁག་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་མེད་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་དཔར་འབྱརོ་གི་མཐུན་འགུར་
སིྤ་མཚུངས་གནང་གལ།
༤།					བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེདང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་ནང་རིག་གཞུང་མུ་མཐུད་ཉམས་ཆགས་
སུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པར།		
དགོན་སྡ ་ེདང་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་གི་ནང་རིག་
གཞུང་ཁོ་ནའི ་ཆེད་འཛིན་གྲྭ ་ལོགས་སུ་
འཛུགས་རུྒྱ།	 ད་ེཡང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་གལ།
༥།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་
སུ་ཡོད་པའི་རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཁག་
ནང་རིག་གཞུང་དགེ་རན་ཚད་ལྡན་བསྐ་ོ
གཞག་དང་ཕགོས་དང་མཐུན་རྐེན་སོགས་
ཚད་ལནྡ་སྤྲདོ་གལ།	 ད་ེདག་གི་ནང་ཡོད་
སླབོ ་ ཕུྲག་རྣམས་ལ་རིག་གཞུང་ཐོག་ད ོ་
སང་སླབེས་ཆེད་ཟླ་རེར་འཚོ་སནོ་དང་རིག་
གཞུང་དང་འབལེ་བའི་སུྒ་རྩལ་བར་ཕག་
འཁརེ་སྤྲདོ་གལ།
༦།	 	 	 	 	 ད་ཡོད་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་
རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཁག་མ་འངོས་
ཡོང་རུྒྱ་བསྡད་པའི་མི་རབས་ཆེད་བདག་

ཉར་ཞུ་གལ།
༧།					དསུ་ནས་དསུ་སུ་སནྙ་ངག་དང་།	
གཞས་ས།	 ད་ེབཞིན་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་
ག་ོསིྒག་ཞུ་གལ།
༨།					བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རིག་
གཞུང་སུྒ་རྩལ་བ་གསོ་སྐངོ་མ་ཟད་ལས་ཀའ་ི
ག་ོསབྐས་ཡང་བསུྐན་དགསོ།
༩།	 	 	 	 	 ཁ་ེན་ཌའ་ིནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་མཉམ་
སྦེལ ་ གིས ་འགེམས ་སྟ ོན ་ཁང ་གསར ་
འཛུགས་གནང་གལ།	 འགམེས་སྟནོ་ཁང་
དའེ་ིནང་ནང་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག་སོགས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཚང་དགསོ།	 མ་
ཟད་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་གཟའ་
སརྐ་གི་ཤེས་བྱ་སོགས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཡང་ཚང་
དགསོ།	 སྡ་ེཚན་ད་ེདག་མི་མང་ནས་ཐད་
ཀར་གཟིགས་ཐུབ་པའི་མཐུན་རྐེན་བསུྐན་
གལ།
༡༠།	 	 	 བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་བ་དང་འཁབ་སྟནོ་
པར་ཆེ་མཐངོ་མཚོན་ཆེད་བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་
ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་གནང་གལ།
ཅ༽			སུྒ་རྩལ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་ཐབས།
༡།	 	 	 	 	 ད་ཡོད་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་།	
འགམེས་སྟནོ་ཁང་།	ཡིག་མཛོད་ཁང་བཅས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་གལ།
༢།				བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཡི་ག་ེཀླགོ་
རུྒྱའི་ཐགོ་གོམ་གཤིས་འཇགས་ཐབས་ཐགོ་
འབད་བརྩནོ་གནང་གལ།
༣།	 	 	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་དང་ཕི་ལོ	༢༠༡༠	ལོར་
གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉསི་
ཀི་གསོ་ཆོད་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཞུ་གལ་་་་་།
	
			འཕྲསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།

སདི་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༧	པར་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་འདགུ

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༧	
ནས་	༡༠	བར་བལྷ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་	Bal-
tic	གི་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ི	Latvia	རྒྱལ་ས་རི་ག་	
Riga	 ཞསེ་པའ་ིནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༧	པ་ཚོགས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཚོགས་ཆེན་དརེ་དམིགས་ནས་གླིང་
ཆེན་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་བྷཌོ་སྲྭ་ནའི་ཡུལ་གི་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཡན་ཀ་མ་	 Dr. 

Seretse Khama Ian Khama	མཆོག་གིས་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 	 བདོ་དནོ་སྐརོ་ག་ོ
རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
ག་ོསིྒག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་ལ་འུར་ཟངི་
ཆེ་བའ་ིལོ་རུྒྱས་ཀི་བུྱང་རབས་ཡོད།	 ལོ་
རུྒྱས་ཀི་བུྱང་རིམ་དའེི་ཁདོ་བདོ་ད་ེབཞིན་
སབྐས་རེ་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མའི་

ང་ོབརོ་གནས་པ་དང་།	 སབྐས་རེ་སྟབོས་
ཤུགས་ཅན་གི་རྒྱ་ནག་དང་སོག་པའོི་དབང་
སུྒར་འགོ་ཚུད་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ས་དབང་སུྒར་ཆེད་ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ལོར་
དམག་དཔུང་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོབདོ་ནང་
བཏང་བ་རེད།
ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ས་དབང་སུྒར་བྱས་པར་ཞི་རོལ་
སྒརེ་ལངས་བྱས་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་བདོ་
ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་བཙན་བྱལོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
རསེ་རིམ་བཞིན་བཙན་བྱལོ་སིྒག་འཛུགས་
བཙུགས་གནང་མཛད་ཡོད།	
བོད ་ནང་ལ་མཚོན་ན ་ ཕི ་ ལོ ་ ཆིག ་སྟ ོང ་
དགུ་བརྒྱ་དུྲག་ཅུ ་རེ ་གངས་དང་བདུན་
ཅུ ་ད ོན ་གངས ་ནང ་དགོན ་སྡ ེ་ ཕལ ་ མོ ་
ཆེ ་ རིག ་གནས ་གསར ་བརེ ་ ཟ ེར ་བའི ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏརོ་བཤིག་

བཏང་བ་རེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་
བསྒགས ་ཅན ་ གི ་སི ད ་ བུྱས ་ སིྤ ་ དང ་ །	
ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལྷ ་སར་དམག་ཁིམས་བསྡམས་པར་

བརནེ་བདོ་མི་སྟངོ་ཕྲག་མང་པའོི་ཚེ་སགོ་
ཤོར་བ་རེད།	ད་བར་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་

ཐངེས་དུྲག་ཚོགས་ཟནི་པ་དང་།	 ཐགོ་མ་ད་ེ
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕི་ལོ་	༡༩༩༤	ལོར་
ཚོགས་པ་དང་།
ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་ལི་ཐུ་ཝི་ན་ིཡའ་ི	

Lithuania	 རྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་སིར་	 Vilnius 

ཚོགས།	
ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་

ཊོན་	Washington	ད་ུཚོགས་ཡོད།			ད་ེ
རསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ལོར་སི་ཀཌོ་ལེནྜའི་ི 
Scotland	 རྒྱལ་ས་ཨི་དནེ་བ་ྷརག་	 Ed-

inburg	 ལ་ཚོགས་འདགུ	 	 	 ད་ེནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༩	 ལོར་ཨི་ཊ་ལིའ་ིརྒྱལ་ས་རོམ་	
Rome	 དང་།	 	 	 ཚོགས་ཆེན་དུྲག་པ་ད་ེ
ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ལོར་ཁ་ེན་ཌའ་ིགངོ་ཁརེ་ཨོ་
ཊ་ཝར་	 Ottawa	 ཚོགས་འདགུ	 	 རྒྱལ་
སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་ད་ེས་ྔལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀར་མི་
རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀི་སདི་བུྱས་ལ་ཁ་གཅིག་
གགས་ཐགོ་ནས་ང་ོརོལ་སྐནོ་བརདོ་གནང་
ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཐངེས་འདརི་ག་ོསབྐས་དང་
བསྟནུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མིའི་
མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་
བཅས་འཁདོ་འདགུ	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའ་ིཐགོ་གསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༨	
ཉནི་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ི	Latvia 	རྒྱལ་ས་རི་གར་	
Riga	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་བདནུ་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གསུང་འཕྲནི་སྩལ་དནོ།	 བཀུར་འསོ་
ང་ཚོའི་མཆེད་གགོས་རྣམ་པ་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམ་པ།	 ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཚོ་ན།ི	
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་མཁན་ཙམ་མིན་
པར་དྲང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཞིག་རེད།	ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།	
རུྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 བདོ་མིའ་ི
འཐབ་རྩོད་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དྲང་བདནེ་
དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་ལ་གཞི་བཅལོ་
བ་ཞིག་རེད།	 ད་ཆ་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་གཏངི་ཟབ་པ་ོཤེས་མཁན་དང་
ད་ོསང་བྱདེ་མཁན་རྒྱ་མི་རིགས་ཀིས་གཙོས་
མི་མང་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་འདགུ	 ད་ེ
རིང་གི་འད་ུའཛོམས་འདི་ལ་ྟབུ་ཧ་ཅང་ཕན་
རླབས་ཆེན་པ་ོའདགུ
ཕི་ལོ་	༢༠༠༡	ལོ་ནས་བཟུང་ངསོ་ཀིས་བདོ་
མིའི་ཆབ་སིད་ལས་འགན་ནས་བགསེ་ཡོལ་
ཕིན་པ་ཡིན།	 ང་ཚོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་འགན་
ད་ེད་ཆ་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའི་དབུ་ཁིད་ཀིས་
འཁརེ་བཞིན་པ་རེད།	 ད་ཆ་ངསོ་ཀིས་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཐགོ་འགན་འཁརེ་བཞིན་
པ་དང་པ་ོནི།བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་
རེད།	 དསུ་རུྒྱན་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ལ་ཡོངས་
གགས་འཛམ་གླངི་གི་ཡང་ཐགོ	 ཅསེ་འབདོ་
སལོ་ཡོད།	 ད་ེབདནེ་པ་རེད།	 རྒྱ་ནག་ནས་
པ་ཀི་སི་ཐན་བར་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་གཙང་པ་ོཆེ་
ཁག་ཡོངས་རྫགོས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ནས་ཡོང་
གི་ཡོད།	 ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་མཁས་པ་ངསོ་ཀི་
གགོས་པ་ོརྒྱ་རིགས་ཤིག་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་
བདོ་མཐོ་སྒང་ལ་གོ་ལའི་ས་ེམོ་གསུམ་པ།	
ཞསེ་འབདོ་པ་རེད།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན།		
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་བརནེ་ནས་གོ་
ལའི་ས་ེགཉསི་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཆེ་ཤོས་ཐབེས་
པ་ལརྟ།	 ད་ེམཚུངས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་
ཡུག་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཐབེས་བཞིན་ཡོད་
པ་བརདོ་བུྱང་།
ཁངོ་གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ལ་འཛམ་གླངི་གི་ས་ེ
མོ་གསུམ་པ་ཞསེ་བརདོ་པ་རེད།	དརེ་བརནེ་
བ ོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་ལ་དམིགས་
བསལ་གཅེས་སྤྲས་བྱ་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གི་འདགུ	 ངསོ་ཀི་
གགོས་པ་ོརྒྱ་གར་བ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་
པ་ད་ེའདྲ་རེད།	 ཁངོ་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	
བདོ་ས་མཐ་ོཞིང་རུླང་སམྐ་པ་ོརེད།	 དརེ་
བརནེ་ཁོར་ཡུག་ཚར་གཅིག་ཉམས་ཆག་

ཕིན་པ་ཡིན་ན།	 བསྐར་གསོ་བྱ་རུྒྱར་དསུ་
ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་པ་ོའགརོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཤད་

བུྱང་།	 	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་ད་ེཧ་
ཅང་འཇིགས་ས་ླབ་ཞིག་རེད་འདགུ	 ད་ེའདྲ་
ཡིན་སྟབས་ང་ཚོས་དརེ་དམིགས་བསལ་ད་ོ
སང་དང་གཅསེ་སྤྲས་བྱདེ་དགསོ་འདགུ	
གཉསི་པ་དརེ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རེད།	 ད་
ཆ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སེམས་ཁམས་རིག་
པ་དང་ཚད་མ་རིག་པ།	 ལགྷ་པར་ཚད་རྡལུ་
དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ད་ེ
དག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་བུྱང་ན།	བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་ད་ེཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་
ངསོ་ལ་ངསེ་པ་རྙདེ་བུྱང་།	 	རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་
མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་བྱདེ་དགསོ་ན།	 བདོ་
སདྐ་ནང་ཡག་ཤོས་རེད།	 གང་ཡིན་བརདོ་
ན་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་བདོ་ཀི་
ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་གིས་རྒྱ་གར་
ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ད་ུགདན་
དྲངས་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་དཔལ་
ནཱ་ལེནྜའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་
གར་ནང་གི་མཁས་པ་རྩ་ེཕུད་གས་བཞུགས་
གནས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད།	
ད་ེཁདོ་མཁས་པའི་དབང་པ་ོཕུལ་ད་ུབུྱང་བ་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལྟ་བུ་བདོ་ད་ུགདན་
དྲངས།	 	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་བདོ་
ལ་ནང་ཆོས་ཐགོ་མར་ང་ོསྤྲདོ་གནང་ཡོད།		
དསུ་རབས་བདནུ་པ་ཙམ་ནས་བདོ་རང་ལ་
ཡི་གེ་ཡོད་སྟབས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་
བདོ་མི་ཚོས་ལེགས་སྦར་ཐགོ་ནས་ནང་ཆོས་
འཆད་ཉན་སོགས་བྱདེ་མི་དགསོ་པར།	བདོ་
སདྐ་རང་གི་ཐགོ་ནས་འཆད་ཉན་བྱདེ་དགསོ་
པའ་ིདགངོས་བཞསེ་ལརྟ།	 ལེགས་སྦར་དང་
པཱ་ལིའི་སྐད་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་ནང་པའི་
གཞུང་ཆེན་ད་ེདག་བདོ་སྐད་ནང་ཕབ་སུྒར་
བྱདེ་ད་ུབཅུག	 	 དའེ་ིཐགོ་ནས་སླབོ་གཉརེ་
བྱདེ་བཅུག་ཡོད།	ད་ེལ་བརནེ་ནས་ནང་པའ་ི
གཞུང་པ་ོཏ་ིགསུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་བདོ་སུྒར་
གནང་ཡོད།	 	 ད་ེདག་གཙོ་བ་ོལེགས་སྦར་
དང་།	 ད་ེནས་པཱ་ལི་ནས་བདོ་སུྒར་གནང་བ་
ཤ་སྟག་རེད།	
གཞུང་ད་ེདག་བདོ་སུྒར་བྱདེ་འགོ་བཙམས་
པ་ནས་བཟུང་ཚིག་གསར་པ་མང་པ་ོཞིག་
བཟ་ོགནང་བ་བརུྒྱད་བདོ་རང་ཉདི་ཕུག་ཏུ་

ཕིན་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་དངེ་སབྐས་ནང་
པའི་གཞུང་ལ་སླབོ ་གཉརེ་གནང་དགོས་

ན་ལེགས་སྦར་གཞུང་ནས་གསུང་པ་ལྟར་
འགལེ་བཤད་ཐག་ཉ་ེཤོས་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་
བདོ་སདྐ་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོས་ལ་ྟགུབ་དང་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།	 ཚད་མ་རིག་
པའ་ིསྐརོ་སོགས་ལ་བག་ོགླངེ་བྱདེ་སབྐས་བདོ་
སདྐ་ད་ེཡག་ཤོས་མཐངོ་བུྱང་།		དརེ་བརནེ་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་
ལ་སླབོ་སྦོང་བྱེད་ཆེད་བདོ་སྐད་དང་བདོ་
ཡིག་གཅསེ་སུང་བྱདེ་འསོ་པ་ཞིག་མཐངོ་གི་
འདགུ
དཔལ་ནཱ་ལེན་ྜནས་བརུྒྱད་པའི་ལེགས་བཤད་
ད་ེདག་ཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་ཙམ་མ་རེད།	 ངསོ་
ཀིས་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
བྱདེ་ཀི་ཡོད།	དཔརེ་ན་ཚད་མ་རིག་པ་དང་།	
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུ་
ཤེས་ཡོན་རང་རེད།	 	 ནང་པའ་ིཡུལ་གུ་
སིྤ་དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་དང་ཉ་ིཧངོ་།	 ཀ་ོ
རི་ཡ།	 ཝི་ཏ་ིནམ་ལ་ྟབུ་གཙོ་བ་ོལེགས་སྦར་
གཞུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་ནང་ཆོས་
ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་སལོ་རུྒྱན་གི་ཡུལ་
གུ་ད་ེདག་ནང་ད་ུནང་པའི་གཞུང་ཆེན་ལ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་དགོས་ཚེ་བདོ་སྐད་དང་
བདོ་ཡིག་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	
ད་ཆ་དུས ་རབས་ཉི་ ཤུ ་རྩ ་གཅིག་ནང་
ལ ་མཚོན ་ནའང་ད ེ་སྔ ་སོལ ་ རུྒྱན ་ནས ་
ནང ་ ཆོས ་དར ་ཁབ ་ མེད ་པའི ་ ལུང ་པ ་
དཔརེ་ན།	 ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་གཙོ་བརོ་
གུར་བའི ་གླིང ་ཆེན་ཁག་གི ་ནང་དུའང་
ལེགས་བཤད་དེ་དག ་ལ ་གཞི ་ནས ་དོ་
སང་གསར་པ་ཞིག་བྱདེ་ཀི་འདགུ	 	 རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་གི་ལེགས་བཤད་ཧ་
ཅང་གནས་ཚད་མཐོ་པ ོ་ད ེ་དག་འགེལ་
བཤད་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་བྱེད ་དགོས་
ན།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ད་ེམཆོག་ཏུ་གུར་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་འཕྲདོ་གསལ་པ་ོབུྱང་།	
སལོ་རུྒྱན་ནས་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་མིན་པ་དང་
ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ད་ཆ་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་
པའ་ིརྣམ་གཞག་དང་།		ལ་ྟགུབ་སྐརོ་ད་ེདག་
ཤེས་ཡོན་རང་ད་ུབརིྩས་ནས་ད་ོསང་ཧ་ཅང་
བྱདེ་བཞིན་འདགུ		དརེ་བརནེ་བདོ་ཀི་སདྐ་

ཡིག་གཅེས་འཛིན་བྱདེ་དགོས་པ་ངསོ་ཀིས་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་མཐངོ་བུྱང་།	
མ་འངོས་པའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ཀང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་འག་ོབ་མི་
རིགས་སིྤའི་བད་ེསྡུག་དང་འབལེ་བ་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་གོ་ལ་སིྤའི་ཐགོ་ནས་བརདོ་ཀང་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ད་ེཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་
དང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	 	 ངསོ་
རང་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགན་ནས་
བགསེ་ཡོལ་ཕིན་པའི་རེས་ལ་གནད་དནོ་
ད་ེདག་ངསོ་ཀི་འགན་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་ཆོས་གགོས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐངེས་
འདིར་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་སུང་
སྐབོ་ཇི་ལརྟ་དགསོ་པའི་ཐགོ་དགངོས་བཞསེ་
གནང་རོགས།	 ཁདེ་ཚོ་ན་ིང་ཚོའ་ིརེ་བ་དང་
ཆོད་སེམས་རུྒྱན་སྐོང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གཞི་
རྩའ་ིནསུ་ཤུགས་ཡིན།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་
བྱལོ་ལ་འབྱརོ་སབྐས།	བདོ་ཀི་གཏམ་དཔརེ།	
གནམ་གིས་ས་བརྡངུ་པ།	 	 ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེ
ལརྟ་རེ་བ་རྒྱག་ས་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་
སྟངས་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་སོང་།	 	 འནོ་ཀང་
ང་ཚོར་བཟང་སྤོད་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ལྟ་
གུབ་ཞིག་དང་།	བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེབདནེ་
པར་གཞི་བཅལོ་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 ལོ་ང་ོ
བཅུ་ཕྲག་རིམ་སོང་གིས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུསོང་བ་རེད།	 ད་ཆ་

རྒྱ་རིགས་ནང་ཆོས་དནོ་གཉརེ་བ་དང་བླ་ོ
གཟུ་བརོ་གནས་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཚོས་བདོ་
དནོ་ཐགོ་དནོ་དམ་གི་ད་ོསང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
བྱདེ་ཀི་འདགུ
འདས་པའི་མི་ལོ་བདནུ་ཅུའི་རིང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་བུྱས་
ད་ེདག་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་ཞིག་མིན་
པ་ནི་ལོ་ངོ་བདནུ་ཅུ་སོང་རེས་སུའང་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་མུ་མཐུད་ལགྷ་ཡོད་པ་ད་ེལས་
ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 ཁ་ོཔ་ཚོའ་ི
ཕགོས་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་
ལངས་ཕགོས་ཤིག་འཛིན་དགོས་པ་འདགུ་
སམྙ་པའ་ིཚོར་བ་ཞིག་འདགུ		ང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་ཀང་བདོ་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོ་ཙམ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་
ད་ུབསདྡ་རུྒྱ་བྱས་པ་ཡིན།	 དརེ་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་མི་འདགུ	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོག་
པ་ོདང་ཡུ་གུར་བ་ཚོར་རང་སྐངོ་གནས་བབ་
ཀི་ཐབོ་ཐང་སྤྲད་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ནང་དའུང་
ཆ་རྐནེ་ད་ེདག་བཀདོ་ཡོད།	 	 ཆ་རྐནེ་ད་ེ
དག་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགསོ།	 གནད་དནོ་ད་ེ
དག་ཐགོ་ཁདེ་ཚོས་དགོངས་བཞེས་གནང་
རོགས།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	 ཞསེ་གསུང་འཕྲནི་
སྩལ་འདགུ	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁངོས་བད་ེསིྐད་གླིང་དང་།	
མཚོ་པད།	 རྡ་ས་བཅས་ལ་ཆོད་གན་ཐགོ་
སནྨ་ཞབས་རེ་རེའ་ིས་སྟངོ་ཡོད་ན།	 ཆ་རྐནེ་
གཤམ་གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡།	 སནྨ་ཞབས་ B.Sc. Nursing or Gen-

eral Nursing	 ལག་འཁརེ་དང་ལོ་གཉསི་
ལས་མངོ་གི་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས།
༢།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 ༢༠༡༩།༣།༣༡	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།
༢།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ཡིག་
ཆའ་ིང་ོབཤུས།
༣།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༤།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦརོ།
༥།	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ཚན་པ་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་
སྦརོ།

༦།	ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
དུྲང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
བཀོད་ད ེ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་	
༢༠༡༩།༥།༣༡	 ཕི་དྲ་ོཚོུད་	 ༥	 གངོ་འབུལ་
དགསོ།	 ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབྱརོ་ཐ་ོ
འགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སྟནོ་དགསོ།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
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