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ཐགོ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་གྲགས་
ཅན་བྷ་ིབྷ་ིསི་	 BBC	ལྷ་ོཨེ་ཤ་ཡའ་ིས་གནས་
ཀི་གསར་འགོད་པ་ལམྕ་རཱ་ཇི་ན་ིཝིདྱ་ནཱ་ཐན་	
Rajini Vaidyanathan	 ལགས་ཀི་གནད་
དནོ་ལྡའི་ཐོག་བཀའ་འད་ིཞུས་པར་བཀའ་
ལན་སྩལ་འདགུ	
གནད་དནོ་ལ་ྔཔ་ོན།ི
༡།	ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཌ་ོནལ་ཊམ་དང་།	
༢།	 ཨིན་ཡུལ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ནས་ཕིར་འཐནེ།				
༣།		བདོ་དནོ།	
༤།		རྒྱ་ནག
༥།	 བུད་མེད་རནེ་ཅན་གི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ།	
བཅས་གནད་དནོ་ལྔའི་ཐོག་བཅར་འད་ིཞུ་
སབྐས།
གནད་དནོ་དང་པརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།		
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སྤདོ་ཀི་ལ་ྟགུྲབ་བརན་པ་ོཞིག་མེད་པར་བརནེ།		
ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གང་གསུངས་པ་ད་ེསང་
ཉནི་རྒྱབ་འགལ་གསུང་གི་འདགུ	 ད་ེས་ྔཁངོ་
ཐགོ་མར་སདི་འཛིན་ཆགས་སབྐས།	 	 ཨ་

རི་བ་ཚོ་ཨང་དང་པརོ་བརིྩ་དགསོ།	 ཞསེ་
པའི་བཀའ་མོལ་ད་ེངསོ་ཀིས་ནརོ་བ་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཨ་རིར་ག་ོལ་སིྤའ་ི
ས་ེཁདི་རུྒྱའི་བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་དབང་ཡོད།		

ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།
གནད་དནོ་གཉསི་པའི་ཐགོ་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ།	 	 ངསོ་རང་དསུ་རག་ཏུ་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 	 འནོ་
ཀང་ངསོ་རང་ཕི་མི་ཞིག་རེད།	 	 ཨིན་ཡུལ་
ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་
འཛུགས་ནང་མུ་མཐུད་གནས་པ་ཡིན་ན་དག་ེ
མཚན་ཆེ་བ་མཐངོ་གི་འདགུ	 	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོས་སྐབས་བཅོལ་བ་ཚོ་ཡོང་སྐབས་
དང་ལེན་གནང་དགསོ།	 	 འནོ་ཀང་མཐར་
ཐུག་དམིགས་ཡུལ་ན་ིསྐབས་བཅལོ་བ་ད་ེདག		
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ཟིན་རེས་ཕིར་སོ་སོའི་ལུང་པར་ལོག་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སུྐན་ཐད་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ།		ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།
གནད་དནོ་གསུམ་པ་བདོ་དནོ་སྐརོ་བཀའ་
ལན་སྩལ་དནོ།		བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་ཐུབ་རུྒྱའ་ི
རེ་བ་ཡོད།	 	 བདོ་མི་ཚོས་ངསོ་ལ་རེ་བ་དང་
ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགལེ་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་འདགུ	
བདོ་མི་རྒན་རྒོན་མང་པ་ོཞིག་གིས་མིག་ཆུ་
བཏང་ནས་ངོས་རང་བདོ་དུ་ཡོང་རོགས་

བརདོ་ཀི་འདགུ	 	 ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་ནག་ནང་
འགུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་ལན་
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གནད་དནོ་བཞི་པ་རྒྱ་ནག་ཐགོ་བཀའ་ལན་
སྩལ་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ་པ་
བགྲསེ་ཡོལ་ཕབེས་ཟིན་པ་མང་པ་ོཞིག་དང་།		
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
པའ་ིརྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་མང་པ་ོཞིག་དང་
ངསོ་རང་སྒརེ་གི་འབལེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་བཀའ་
ལན་སྩལ།		ད་ེནས་གསར་འགདོ་པས།	དངེ་
སྐབས་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སངེ་རྒྱ་ནག་གི་
སབོས་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་རྒྱས་བཞིན་པ་དསེ་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྐ་ུསྒརེ་དང་།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་ཤུགས་
རྐེན་བུང་མིན་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ།	 ངསོ་ལ་ཁྱད་གང་ཡང་མེད།	 རྒྱ་ནག་
རང་གི་ནང་འགུར་བ་ཧ་ཅང་འགྲ་ོབཞིན་
འདགུ	 	 མིའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་སོགས་
ལ་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ
གནད་དནོ་ལ་ྔཔ་བུད་མེད་རནེ་ཅན་གི་ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་འབུང་སིད་མིན་སྐརོ་བཀའ་འད་ིཞུས་
པར།	 	 མ་འངོས་པར་དགསོ་དབང་ཡོད་ཚེ་
བུད་མེད་རནེ་ཅན་གི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་འབུང་སདི་
སྐརོ་སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་ཨིན་ཡུལ་གི་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིནང་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ནང་གྲསོ་ཚོགས་བགྲ་ོགླངེ་འཚོགས་བཞིན་
པའ་ིསབྐས་དང་བསནུ།	 ཨིན་ཡུལ་གི་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་འཇནོ་བརྷ་ཁའ་ོ

John	 Bercow	 མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་

སེང་ེམཆོག་ལ་ཨིན་ཡུལ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ནང་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་ཨིན་ཡུལ་གི་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས།	 འགྲ་ོ

བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་
འཚབ་ཧ་ཅང་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་བཞིན་

པའ་ིསབྐས་འདརི།	 ལས་རོགས་རྣམ་པས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གྲསོ་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ཕབེས་བསུ་ཞུ་རུྒྱར་
ཏན་ཏན་དགའ་མོས་གནང་གི་རེད།	 དནོ་
དངསོ་སུ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ད་ལ་ྟགྲསོ་ཚོགས་
ར་བའ་ིནང་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 ཁངོ་ལ་
ཕབེས་བསུ་ཞུ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ད་ེས་ྔགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་
ཕབེས་མངོ་ཡོད་ལ།	 ད་ེརིང་སརླ་ཡང་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གྲསོ་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ཕབེས་
ཡོད།	 སདི་སྐངོ་མཆོག་ན་ིབདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོ
མཚོན་ཐུབ་པའ་ིམི་ས་གལ་འགངས་ཅན་ཞིག་
ཡིན།	 	 སདི་སྐངོ་ལགས།	 ང་ཚོས་ཀང་སྐ་ུ
ཉིད་ལ་ངོས་འཛིན་ད་ེལྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
སིད་སྐངོ་མཆོག་སླར་ཡང་ཐུག་འཕྲད་བུང་

བ་དགའ་པ་ོབུང་།	 ལས་རོགས་རྣམ་པ་ཚོས་
ཀང་ད་ེལརྟ་དགའ་མོས་གནང་གི་རེད་བསམ་
གི་འདགུ་ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ཕིའི་གནནོ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཡོད་
ཀང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གལ་ཆེའི་ལས་
དནོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐོང་གནང་རོགས།	
ཞེས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི ་ ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་
གཙོ་འཇོན་བྷར་ཁའོ་མཆོག་གིས་ཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༦	 ལོ་ལའང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ལ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་ཞུས་མངོ་ཡོད།	 	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི ་གྲོས་ཚོགས་བགྲོ་གླ ེང་ལས་རིམ་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

འཁནོ་རིགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་
སྐ་ཁ་ིའཛིན	 ༤༢	 པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་རབ་གནས་

གནང་བ།

༄༅།	 །འཁནོ་རིགས་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་
དཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན	༤༢	པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའ་ིབདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ལ་རབ་གནས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	 ཚེས	༢༥	ཉནི་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད	 ༤།༣༠	 ཐགོ་འཁནོ་རིགས་བསན་
པའ་ིམངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན	 ༤༢	 པ་
རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཊོན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་སབྐས་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་ཐགོས་ནས་དནོ་ཁང་མདནུ་
ལམ་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་རསེ།	 དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ལས་བདེ་རྣམས་ལའང་གངོ་མ་ཁི་འཛིན་རིན་
པ་ོཆེར་མཇལ་བའ་ིསལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་བཟང་
པ་ོཐབོ།
གོང་མ་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དནོ་
གཅོད་ཁང་རབ་གནས་བིན་འབབེས་བཀའ་དནི་
བསྐངས་གནང་གུྲབ་མཚམས་དནོ་ཁང་གཟིགས་
སྐརོ་དང་བསནུ།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་གིས་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་གི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཞིབ་གནས་སནྙ་
སེང་ཞུས།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་མཉསེ་
པསོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གནང་གུྲབ་རསེ་རྒྱལ་
སའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་
གདན་ཞུས་ལརྟ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།	

སངྒ་ཏགོ་མཚུར་ཕུ་བ་ླབང་ད་ུདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༦	ཉནི་
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བདནུ་པ་ཨོ་
རྒྱན་འཕྲནི་ལས་རྡ་ོར་ེམཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༣༤	
ལ་ཕབེས་པའི་སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་སངྒ་ཏགོ་མཚུར་
ཕུ་བླ་བང་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
མི་འགུར་གཡུ་སྒོན་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོའབས་
ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་པམེ་སིང་ར་
མང་	 Shri. Prem Singh Tamang	
མཆོག་གིས་གཙོས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་ཤེས་རིག་
བླནོ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ཉ་ིམ་	 Shri Kunga 
Nima Lepcha	 མཆོག	 ད་ེབཞིན་མངའ་
སྡའེི ་ ཆོས་རིག་བླནོ ་ཆེན་བསོད་ནམས་བླ་མ་	
Shri Sonam Lama	 མཆོག	 	 	 ག་ོ
ཤི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བཀའ་བརུྒྱད་སིྤ་
འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སབོས་ལགས་སོགས་
སེར་སྐ་མང་ཚོགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་གི་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྒང་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
མི་འགུར་གཡུ་སྒོན་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་འཕྲནི་སྒགོས་སྦང་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་	༤༡	ཐགོ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་སུད་སི་གྲངོ་ཁྱརེ་
ཇི་ནི་བར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཆེས་མཐོའི་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ད་ུལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༤༡	 འཚོགས་སབྐས།	 	 སུད་སི་
དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་	 Liechtenstein 

བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་
འགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའི་ཞི་རྒལོ་ལས་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡོད།
སྐབས་དརེ་བདོ་མི་ཚོས་ལག་ཏུ་རྒྱལ་དར་
འཁྱེར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པའི་དག་གནནོ་ཅན་
གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སནོ་ཤུགས་ཆེ་
དང་སྦྲགས།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཐུས་མི་ཁག་
གཅིག་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའི ་
ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཅས་ཐུག་

འཕྲད་ཀིས།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པའི་དག་གནནོ་ཅན་
གི་སདི་བུས་གསལ་འདནོ་དང་།	དངེ་སབྐས་
བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་
གཏངོ་བཞིན་པའི་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་འགན་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་བཟ་ོ
ཐབས་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་འདགུ	
སབྐས་དརེ་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འབལེ་ཡོད་ལནྷ་ཁང་ནང་ད་ུབདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་གི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིསངེ་
བདོ་མི་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་འདགུ	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཁངོ་
གིས།	 	 དངེ་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་རྒྱ་ནག་

གི་དཔལ་འབརོ་སབོས་ཤུགས་རྒྱས་བཞིན་
ཡོད་ཀང་།	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིའགྲ་ོབ་

མིའི་ཐབོ་ཐང་ཉནི་རེ་བཞིན་ཇ་ེཞེན་ཇ་ེསྡུག་
ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་སབས།	 	 རྒྱལ་ཚོོགས་
ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བདོ་མིའ་ིདཀའ་སྡགུ་
ཐགོ་མུ་ཐུད་སེམས་ཁུར་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ	 སུད་སི་དང་ལེག་

ཏིག་སཊཡན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས།		རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་	
༤༡	 དབུ་འབདེ་སབྐས།	 	 ཚོགས་གཙོའ་ི
གཏམ་བཤད་སྤལེ་བའི་ནང་བདོ་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སངས་སྐརོ་ཚིག་གཅིག་ཀང་
འཁདོ་མེད་སབས།	 	 བདོ་མིའ་ིདཀའ་ངལ་

ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཁ་ཁུ་སིམ་པརོ་
གནས་པ་དསེ་བདོ་མིར་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་
སྐརོ་གསུངས།	
ད་ེཡང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལམྕ་	 Mi-

chelle Bachelet	 མཆོག་ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་
སནྙ་ཞིག་ཕུལ་འདགུ་པའ་ིནང་།	 “གསར་
འགོད་པ་རྣམས་བདོ་ནང་རང་དབང་ཐགོ་
གནས་ཚུལ་མཁོ་སུྒབ་བེད་བཅུག་དགོས་
པ་དང་།	 	 བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་
དགསོ་སྐརོ་སོགས་འཁདོ་འདགུ	
སིྤར་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་	༤༡	ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢	བར་ཉནི་
གྲངས་	༡༩	རིང་ཚུགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་འགྲའོ་ིལས་རིམ་ལེགས་གུྲབ་བུང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ད་ེསྔ་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

ཐོ་མ་སི་མནཱ་མཆོག་གིས་གཙོ་སྐོང་འོག་
ཚོགས་འད་ུམཐའ་མ་ད་ེཚོགས་ཡོད་ཅིང་།	

སབྐས་དརེ་ཁངོ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཤོ་གརོ་	
Sogor	མཆོག		ད་ེབཞིན་འབལེ་ཡོད་ལས་
བེད་དང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་

བཞི།	 དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ།	 གཞན་ཡང་
སྐུ་མགྲནོ་ཁག་བཅས་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ད་ེསྔའི་ཚོགས་མིའི་ཐགོ་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་བཅས་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་ཚོགས་པ་ཞིག་དང་།	 སབྐས་
ད ེར་མ་འོངས་པར་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀི་ལས་རིམ་སྐརོ་
ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད།	 	 ད་ལའྟ་ིཆར་གྲསོ་
ཚོགས་གསར་རྙིང་དབར་གི་བར་བརྒལ་གི་
དསུ་ཚིགས་ཡིན་ཞིང་།	 	 ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སོགས་ཀི་
འཛིན་སྐངོ་ལས་རིམ་དང་འབལེ་བའི་ཆབ་
སིད་འཁུག་ཆ་དདོ་པའི་གནས་སངས་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་སྐུ་བགྲསེ་པ་སྐུ་ཞབས་མྰན་མཆོག་
གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་དངོས་སུ་འཛུགས་ཐུབ་མིན་གི་

གནས་སངས་ཕི་ཟླ་	 ༡༡།༡༢	 ནང་གསལ་
པ་ོཆགས་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 དརེ་
བརནེ་ཐངེས་འདིར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
གསར་པ་བཞི་ནས་ཆེད་མངགས་ཚོགས་
འདརུ་ཕབེས་པ་དསེ།	 རིང་མིན་ཡུ་རོབ་
གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་རུྒྱའ་ིདམིགས་ཡུལ་
དརེ་བཟང་ཕོགས་ཀི་རྣམ་འགུར་ཡིན་པ་
མངནོ་ཐུབ།	ཅསེ་གསུངས།
སྐབས་དརེ་སྦར་སིལ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཆེད་ད་བར་སྔནོ་
འགྲའོི་ལས་དནོ་ཇི་སྤལེ་སྐརོ་ངོ་སྤོད་སྙིང་
བསྡསུ་གནང་བའ་ིནང་།		བདམས་ཐནོ་བུང་
བའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་རྣམས་
ལ་འཚམས་འཕྲིན་འབུལ་རུྒྱས་མཚོན།		

རིང་མིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་སྐབས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
མགྲནོ་འབདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་རྣམས་ལ་བདོ་
དནོ་ང་ོསྤདོ་ཀི་ཡིག་ཆ་དནོ་ཁང་ནས་པར་
སུྐན་གནང་བ་ད་ེདག་འགྲམེས་སྤལེ་གནང་
ཡོད།
མཐར་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མྰན་མཆོག་
དང་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཤོ་གོར་
མཆོག	 ད་ེབཞིན་འཐུས་མི་གསར་པ་དང་།	
ལས་བེད ་རྣམ་པར་ ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་
འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

རྒྱལ་སིྤའ་ིམནར་གཅདོ་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྲྭའི་ཚོགས་ཁང་
ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་མནར་གཅོད་སྡ་ེཚན་དང་།	
བདོ་ཀི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་
པ་ཐུན་མོང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་མནར་གཅོད་
ཉིན་མོ་པར་རིས་འགྲམེས་སནོ་དང་རི་མོ་

འགྲན་བསྡུར་གི་ལམ་ནས་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
སངེ་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྲྭའི་ཚོགས་ཁང་
ད།ུ	 	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་མནར་གཅོད་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་པར་རིས་འགྲམེས་

སནོ་དང་།	 རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིའཛིན་
རིམ་དུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་གི་ཁྱནོ་སླབོ་མ་
གྲངས་	 ༣༥	 ཙམ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཉནི་
མོ་དང་འབལེ་བའ་ིརི་མོ་འགྲན་བསྡརུ་གནང་
ཡོད།	
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་མནར་གཅོད་སྡ ་ེཚན་གི་
འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་བསན་འཛིན་དབང་
གྲགས་ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་འད་ིབཞིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དག་གནནོ་འགོ་བདོ་མི་ཆབ་
སིད་བཙོན་པ་སོགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་
སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་མངས་དང་མོང་
བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་ཆེད་དང་།	 ལགྷ་པར་མ་འངོས་བདོ་
ཀི་སོན་རྩ་དང་མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་
ལ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་གོ་རགོས་སྤལེ་ཆེད་ཡིན་

པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེས་གདགུ་
རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་མི་ཆབ་སིད་
བཙོན་པ་དང་།	 བཙོན་ཟུར་རྣམས་ནས་
མནར་གཅོད་མངས་དང་མངོ་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་ད་ེདག་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་མནར་གཅོད་མངས་པའི་བདོ་མི་
ད་ེདག་ལ་དན་གསོ་དང་།	 	 ཁངོ་རྣམ་པའ་ི

སྙངི་སབོས་ལ་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་
སྦྲགས།	 	 གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་སདླ་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་དནོ་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའ་ིཆབ་སདི་
བཙོན་ཟུར་དང་འབལེ་ཡོད་ལ་འཚོ་སནོ་དང་
རིན་མེད་གསོལ་སནྨ་འབུལ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུང་།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བྷ་ིབྷ་ིསི་གསར་འགདོ་པའ་ིབཅར་འད་ིདང་ལེན་གནང་བ།
༄༅།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨེ་ཤི་
ཡའི་ལས་དནོ་ཟརེ་བའི་དསུ་དབེ་གསར་
ཤོག་	 Asian Affairs	 གི་བཅར་འད་ིདང་
ལེན་གནང་འདགུ	སབྐས་དརེ་དསུ་དབེ་རྩམོ་
སིྒག་པ་སྐ་ུཞབས་ཌུན་ཀན་བཌྷ་ལེཌ་	 Mr. 

Duncan Bartlett ལགས་ཀིས་དངེ་སབྐས་
ཨར་རྒྱ་ཡུལ་གཉསི་དབར་ཚོང་གི་འབལེ་
ལམ་ཐགོ་འཐབ་རྩདོ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པའ་ི
གནས་སངས་འགོ	 	 ཉ་ིཧངོ་དང་རྒྱ་གར།	
བལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
གནནོ་ཤུགས་སླབེ་བཞིན་པའི་ཐོག་བསམ་
ཚུལ་སོགས་དསི་འདགུ	

ད་ེཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཨིན་ཇིའི་བྷི་བྷི་གསར་འགོད་
པ་ལམྕ་ཛེ་ནབ་བ་ྷད་ཝི་	 Zeinab Badawi 

ལགས་ཀི་བཅར་འད་ིདང་ལེན་གནང་འདགུ	
ཐངེས་འདརི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་
བྷ་ིབྷ་ིསི་གསར་འགདོ་པས་བཅར་འད་ིགནང་
བ་ཐངེས་གཉསི་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།		
བཅར་འད་ིཐགོ་མ་ད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	ཟླ་	༥	
ནང་གནང་ཡོད།
བཅར་འད་ིལས་རིམ་སྐབས་གསར་འགོད་
པས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་སིད་བུས་
འཛིན་སངས་དང་།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་
ཀི་གནད་དནོ།		ཉ་ེལམ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
བདོ་ནང་འགྲ་ོའངོ་གི་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་

དགོས་པའི་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབབེས་
གནང་བའ་ིསྐརོ།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནས་

སངས།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བའ་ིམ་

འངོས་རེ་བ་དང་ག་ོསབྐས།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་
པའ་ིསདི་བུས་འགོ	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེ

རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་རིམ་བཞིན་རྩ་ཡལ་ད་ུའགྲ་ོ

རུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ།		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མ་
འངོས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་གི་འཆར་གཞི་
སོགས་ཕགོས་འད་མིན་ནས་ད་ིབ་མང་དག་
ཅིག་ཕུལ་བར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་མཐིལ་ཕིན་
པ་གནང་འདགུ			ཕི་ཚེས་	༢༨	ཉནི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ལྡ་ི
ལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུྲབ་བུང་བ།

༄༅།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཟླ་
འདའི་ིཕི་ཚེས་	༢༢	ཉནི་མེ་སོར་ནས་ཕབེས་
ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	

ཐགོ་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་གིས་གཙོས་ལས་བེད་རྣམས་དང༌།	
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ།	 མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་དང་ལས་
བདེ།	 སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་
ཕག་མཛོད།	ས་གནས་སནྨ་ཁང་ཁག་གཉསི་
ཀི་འགན་འཛིན།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་དང་སྐུ་
ཚབ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་རསེ་ཚོདུ་	 ༡༠	 ཐགོ་གཞིས་སིྤ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུམི་མང་དང་བཙུན་དགོན་
བང་ཆུབ་གླངི་གི་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆེན་མཛད་
འཕྲནི་ཁག་དང་།
དསུ་རུྒྱན་ད་ུམགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་
བཀའ་དནི་དན་པའ་ིཐགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་སུྒབ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
བ་དང་འབལེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཀི་
འཕལེ་རིམ་དང་དམིགས་ཡུལ།	བཀའ་ཤག་
གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སང༌།	 དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་གལ་གནད།	བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་གལ་ཆེའི་
ལས་གཞི་ཁག་ང་ོསྤདོ།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་
གནས་སངས་སིྤ་དང་།	ལགྷ་པར་སྔནོ་རིྩས་ཀི་
འགྲ་ོསངས་སོགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་གལ་ཆེའ་ིལས་དནོ་ཁག་དང་།	 དང་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་གི་གལ་གནད།	 གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་
གཞི་བཅས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
དགོས་འད་ིཁག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢	ནས་ཁྱབ་ཁངོས་
སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་པའི་རྩ་ེཤིང་རྩ་འབདོ་ཁང་
ལ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ་དང༌།	ཕི་ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སླབོ་
གྲྲྭ་དབུས་མར་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི ་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།	
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་ཕགོས་སོགས་གོང་
བཞིན་བརདོ་གཞི་ཁག་དང༌།	 ལགྷ་པར་བདོ་
མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་གི་གལ་གནད་
དང་།	 སིྤ་པའ་ིལགྷ་བསམ་འཁྱརེ་ཕགོས་
བཅས་ཀི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
འཛིན་ཁང་དང༌།	ཉལ་ཁང༌།	སླབོ་གྲྲྭའ་ིསནྨ་
ཁང་བཅས་ལ་གཟགིས་སྐརོ་གནང་།
ད་ེབཞིན་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཐགོ་
གཞིས་གྲངོས་	 ༦	 པའ་ིསླབོ་གྲྲྭར་གཟགིས་
སྐརོ་གནང་བ་དང་འབལེ་གོང་བཞིན་བརདོ་
གཞི་ཁག་གི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་དང༌།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆུང་ལས་ཁང༌།	མཉམ་འབལེ།		ཡན་ལག་
སནྨ་རིྩས་ཁང༌།	 ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་
ཁང༌།	རྒས་གསོ་ཁང༌།	བཙུན་དགནོ་བཅས་
སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་རསེ་ཉནི་རྒྱབ་
ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ནས་དགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེདང༌།	
ཤར་རྩ།ེ	 རྙངི་དགནོ།	 གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ི

ཟམ་པ་སླབོ་གྲྲྭ་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ས་ྔད་ོཚོདུ་	 ༨	 ཐགོ་འབས་
སྤུངས་བླ་སིྤའི་འད་ུཁང་ད་ུའབས་བླ་ོགླིང་
དང༌།	 སྒ་ོམང༌།	 ས་སྐ།	 ར་སདོ།	 བཀའ་
བརུྒྱད་བཅས་ཀི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ལ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕྲནི་དང་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་ཕགོས་སོགས་གོང་
བཞིན་བརདོ་གཞི་ཁག་གི་ཐགོ་གསུང་བཤད་

གནང་བ་དང་འབལེ་དགོས་འད་ིཁག་ལ་
བཀའ་ལན་གནང་རསེ།	 རིམ་བཞིན་དགནོ་
སྡ་ེཁག་ལ་གནས་གཟགིས་གནང་ཡོད།	 ཉནི་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢	ཐགོ་དགའ་ལནྡ་བ་ླསིྤའ་ིའད་ུ
ཁང་ད་ུདགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེདང༌།	 ཤར་རྩ།ེ	
རྙིང་མ་བཅས་ཀི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ལ་
གོང་བཞིན་བརདོ་གཞི་ཁག་གི་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ཐགོ་མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ནས་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ག་ོཝ་གྲངོ་ཁྱརེ་ད་ུས་གནས་
སུད་ཚོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་
པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་ཞུས་པ་དང་འབལེ་ཁམོ་རར་གཟིགས་
སྐརོ་གནང་རསེ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་

ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་
ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦།༥༠	 ཐགོ་མཁའ་ལམ་
བརུྒྱད་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང༌།
སིྤར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཟླ་
འདའི་ིཚེས་	 ༡༢	 ནས་སྦངེ་ལོར་དང༌།	 རྒྱ་
གར་ལྷ ་ོཕོགས་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ལ།ྔ	 ད་ེབཞིན་ཨུ་ཏ།ི	 མེ་སོར།	 ག་ོཝ་
བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་རུྒྱའི་
ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུྲབ་ས།ེ	 ཕི་
ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་

གནང་ཡོད་པ་དང༌།	 ད་རེས་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དང་ལྷན ་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ ཀི ་ལས་ དུང ་བཟོད ་པ ་རྒྱ ་མཚོ ་
ལགས་ལནྷ་བཅས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	 །	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་།	སོགས་

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

སྦལེ་ཇམ་བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་གི་འཇམ་དབངས་བླ་ོའཕལེ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྲྭ་དབུ་བརྙསེ་པའ་ིདསུ་དན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦		ཚེས་	༢༩	
ཉནི་སྦལེ་ཇམ་གི་ས་གནས་ཨན་ཝར་པན་ད་ུ
སྦལེ་ཇམ་བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་ནས་
འཇམ་དབངས་བླ་ོའཕལེ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་
གྲྲྭ་དབུ་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ	༡༡	འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོདང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་སབས་གཅིག་ལ་སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིདམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲནོ་
ར་ཉག་དཔལ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
མེ་ཏགོ་རིན་པ་ོཆེ།	 རྒྱ་གར་ནས་ཕབེས་པའ་ི
སེ་ར་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག	

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་བཤད་སུྒབ་བསན་
རྒྱས་གླིང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་བརན་ལགས།	
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་དསུ་དན་ལ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
སྦར་སིལ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཡོན་ཏན་གླིང་བཀའ་བརུྒྱད་
ཆོས་ཚོགས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པར་བརནེ།	 དནོ་ཁང་གི་དུང་
ཆེ་མཐུ་སབོས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་སྦར་སིལ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསླབོ་གྲྲྭའི་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གང་ལེགས་ཡོད་པ་
སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་དགེ་རྒན་
དང་ཕ་མའ་ིའཐུས་མི།	ད་ེབཞིན་ཕ་མ།	སླབོ་

ཕུྲག་ཚང་མས་སོ་སོའི་ལས་འགན་ང་ོཤེས་
པའི་ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་སྐནོ་པའི་གུྲབ་འབས་

ཡིན་པར་འགན་ཁུར་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འད་ིདང་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུས།	 ད་ེ
རསེ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་བླ་ོསྤབོས་མུ་མཐུད་

སྐདེ་ཐབས་སུ་རུྒྱགས་སྤདོ་རྩ་ེཕུད་སོན་པའི་
སླབོ་མར་གཟངེས་བསདོ་ཕག་འཁྱརེ་གནང་།

སྦལེ་ཇམ་ནང་འཚར་ལོངས་བེད་བཞིན་
པའི་རང་རེའི་བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་པའི་
གོམས་གཤིས་བཟང་པ་ོསྦར་ཐབས་དང་།	

བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
ང་ོསྤདོ་དང་།	 སླབོ་འཁདི་གནང་རུྒྱར་
དམིགས་ཏ་ེབདོ་མི་གནས་སྡདོ་མང་སའི་ས་
གནས་ཁག་ལྔ་ལ་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་གི་
ཁྱབ་ཁངོས་འཇམ་དབངས་བླ་ོའཕལེ་གཟའ་
མཇུག་སླབོ་གྲྲྭ་རེ་བཙུགས་ཡོད།	 མཛད་སྒའོ་ི
སབྐས་སུ་སླབོ་གྲྲྭ་སོ་སོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
གརེ་འདནོ་གནང་བ་དང་།	 མཉམ་གཞས།	
འཁབ་གཞས།	 རྐང་གཞས་བཅས་ཕ་མ་
དང་མི་མང་ལ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཉནི་
འཁྱངོས་དསུ་དན་དགའ་སྤའོི་ངང་སུང་བརིྩ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟབ་ཁདི་ཐངེས་དུག་པ་འག་ོའཛུགས།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་ཧུན་སུར་རུྒྱད་སྨད་གངས་ཅན་
རིག་གནས་སླབོ་གྲྲྭ་ཟུང་འབལེ་གིས་གོ་སིྒག་
གནང་ཐོག་རང་རིགས་གཞོན་སྐེས་ཁག་
གཅིག་ལ།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་
རིག་པའ་ིཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དུག་པ་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་
པས་གཙོས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་བཅས་སྐུ་
བཞེངས་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་
གླུ་ཕུལ་གུྲབ་བསནུ།	 སླབོ་དག་ེསགྔས་རམས་
པ་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་བ་དང།	 ད་ེརསེ་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་ད་ུགདན་ཞུས་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་
རུྒྱད་གྲྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དག་ེབཤེས་
དབང་འདསུ་མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཞབས་བ་ླམ་
དབུ་མཛད།	རྡ་ས་ནས་ཆེད་ཕབེས་ཆོས་རིག་
སྐ་ུཚབ་ཟླ་བ་ལགས།	 ཧུན་སུར་རབ་གླངི་
གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་
ལགས་བཅས་ནས་ལས་འཆར་དང་འབལེ་
བའི་སྐརོ་དནོ་སྙིང་ལྡན་པའི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཟླ་བ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་
འདརི་ཟབ་ཁདི་ནང་སླབོ་ཕུྲག་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་མཁན་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་ད་ེན་ི

སྔནོ་གི་གུྲབ་འབས་ཡག་པ་ོབུང་བའི་མཚོན་
རགས་ཤིག་རེད་ཅསེ་གསུངས།
ཐེངས་འདིའི་ཟབ་ཁིད་ནང་འཛུལ་ཞུགས་
ཆེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་གྲངས་	 ༢༨	
ཁངོས་ནས་དངསོ་སུ་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༢༡			
འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 	 ཟབ་
ཁིད་ཀི་བསབླ་གཞི་ན་ིབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུམ་
རགས་དག་གསུམ་དང།	 ནང་དནོ་རིག་
པའ་ིགཞུང་ལུགས་ལས་གུྲབ་མཐའ།	 དབུ་
ཕར།	 ཚད་མ།	 མཛོད་དང་སགྔས་བཅས་
ཀི་གཞུང་ཚན་སྙངི་བསྡུས་རེ་བསླབ་གཞིར་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེའབལེ་བླ་ོརིག་དང་རགས་
རིགས་སོགས་རིགས་ལམ་སླབོ་ཁདི་དང་རྩདོ་

པ་ཡང་ཡོད།
མཛད་སྒ་ོགྲལོ་རསེ་སིྒག་གཞི་དང་སླབོ་ཚན་
དསུ་ཚོད་རེའུ་མིག་བཅས་གསལ་བསྒགས་

གནང་བ་སོགས་སྔནོ་འགྲའོི་ལས་རིམ་ཁག་
ལེགས་པར་གུྲབ་རསེ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢	 ནས་
འཛིན་གྲྲྭ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་

གླ་ོནད་ཊི་སྦ་ིཡི་ཁ་གཏད་ད་ུབུད་མེད་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་འགྲན་ཐངེས་དང་པ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	
ནས་	 ༦	 བར་ཉནི་གྲངས་ལའྔ་ིརིང་རྡ་ས་

གངས་སིྐད་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་ཐང་ད་ུབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
དང་།	 བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་
ཆུང་ཐུན་མོང་གི་ག་ོསིྒག་དང་།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་ཚོགས་པའི་
མཐུན་འགུར་འགོ	 གླ་ོནད་ཊི་སྦའི་ིཁ་གཏད་
དུ་ བུད་མེད་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ ་རྩེད་

འགྲན་ཐེངས་དང་པ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་
སོང་།	

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་གླ་ོནད་ཊི་སྦའི་ིཁ་གཏད་ད་ུ
བུད་མེད་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་འགྲན་
ཐངེས་དང་པའོི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་སྐུ་
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕྲདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་
ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེ

རིང་བུད་མེད་སིལ་སྤལོ་འགྲན་སྡརུ་ད་ེབཞིན་
ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 ལས་གཞི་
འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	བདོ་པའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་ད་ལྟའང་ཊི་སྦའིི་ནད་གཞི་ཁྱབ་
བརྡལ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་ད་རེས་ཀི་
ལས་གཞི་འདི་བརུྒྱད་ཊི་སྦ་ིནད་གཞིའི་སྐརོ་
མང་ཚོགས་ལ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	
བུད་མེད་ན་གཞོན་ནང་རྩེད་རིགས་ལ་ད་ོ
དབིངས་སླབེ་རུྒྱ་དང་།	 རུྒྱན་གཏན་འཚོ་བའ་ི
ཁདོ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ད་ོ
སང་དང་མ་འངོས་པར་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་
འཕྲདོ་བསནེ་སིྤ་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཐབས་དང་།	 བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་
སདླ་ཡིན།	
སིྤར་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་བར་
རྩདེ་མོ་རིགས་འགྲན་བསྡརུ་བདེ་དགསོ་དནོ་
ན།ི	རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་ཆབ་སདི་དང་
དཔལ་འབརོ་སོགས་ཀི་འབལེ་ལམ་བཟང་
པ་ོཡོང་ཆེད་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་རྩདེ་མོ་
འགྲན་བསྡུར་བདེ་པ་ད་ེསིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་

བསནེ་ཡག་པ་ོཡོང་སདླ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།		
གཞན་ཡང་ནད་གཞི་མང་པ་ོཞིག་རྩེད་མོ་
རྩདེ་ནས་འགགོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 རྩདེ་མོ་རྩདེ་བ་ལ་བརནེ་ནས་ལུས་
སེམས་གཉསི་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་བད་ེཐང་ཡོང་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་སྐརོ།		
སིྤར་རྩདེ་འགྲན་སབྐས་རྒྱལ་ཕམ་ད་ེགཙོ་བ་ོ
མིན།	 གཙོ་བ་ོན་ིསྤ་ོསེམས་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་
ནས་རྩདེ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་སྦལེ་ཀོབ་བུད་མེད་རྩེད་འགྲན་
རུ་ཁག་དང་ལྡ་ེར་ལྡུན་ད ོན་གུྲབ་གླིང་རུ་

ཁག་གཉསི་དབར་རྩདེ་འགྲན་དབུ་འཛུགས་
གནང་སོང་།	
ཐངེས་འདའི་ིརྩདེ་འགྲན་ནང་བལ་ཡུལ་དང་།	
སྦལེ་ཀབོ།	 དནོ་གུྲབ་གླངི་།	 དབུས་བདོ་ཀི་
སནྨ་རིྩས་མཐ་ོསླབོ།	 སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ།	 རྡ་
ས།	 རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་བཅས་ཁྱནོ་བུད་མེད་
རུ་ཁག་བདནུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་གིས་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སིའ་ི
བདོ་མི་རྣམས་ལ་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་བསྐར་བཅསོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་འསོ་
བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་

ཆོས་འཕེལ་མཆོག་ས་གནས་ནིའུ ་ཡོག་
དང་ནིའུ་འཇར་སི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞི་
ནང་ཕབེས་སབྐས།	 བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་

གཅདོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་དང་།	 ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སི་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཞོན་བསན་འཛིན་དར་རྒྱས་ལགས་ཀིས་
གཙོས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་
པ་སིྐད་སྡུག་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ས་
གནས་མི་མང་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ

ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུའི ་འགན་འཛིན་
མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་དབུ་འབདེ་གནང་བའི་
སིྤ་ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞིར་གཟིགས་སྐརོ་
གནང་གུྲབ་མཚམས།	 བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་བསན་འཛིན་དར་
རྒྱས་ལགས་ཀིས་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་
སིའི་བདོ་མིའི་གནས་སངས་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
མདརོ་བསྡསུ་གནང་།	 ད་ེནས་དབུས་འསོ་
བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་འསོ་བསྡུའི་
སིྒག་གཞིར་བསྐར་བཅོས་གང་བུང་ཐད་
འགྲེལེ་བརདོ་གནང་དནོ།	བཀའ་ཤག་སབྐས་	
༡༥	 པའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་འསོ་བླུག་མཁན་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མི་འབརོ་གི་བརྒྱ་ཆ་	
༦༥	 ལས་མང་བ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 འསོ་
འཕནེ་པའི་སབྐས་དང་གྲངས་བཤེར་སབྐས་
འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་རྙགོ་དྲྭ་མང་

པ་ོའབུང་གི་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་རྙགོ་ད་མེད་པར་ལེགས་གུྲབ་བུང་བར་
མི་མང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
གཞན་ཡང་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་མཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དུག་པ་དང་བདནུ་
པའི་སྐབས་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞིར་བསྐར་
བཅསོ་བུང་བ་ཁག་དང་།	 ཁ་གསལ་དགསོ་
པའི་འོས་བསྡུའི་དནོ་ཚན་ཁག་ལ་འགྲལེ་
བརདོ་གནང་།	 འསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་ལ་
འགལ་རྐེན་བེད་པ་ཡིན་ན་ཉསེ་ཆད་ཇི་
ཡོད་སྐརོ།	 སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་
གཞི་ཆོལ་ཁ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་
ཚོགས་པ་སིྐད་སྡུག་སོགས་ནས་འདནོ་རུྒྱའི་
གསལ་བསྒགས་སོགས་གཏན་ནས་བདེ་མི་
ཆོག་པ།
སིད་སྐངོ་གི་སྔནོ་འགྲའོི་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་

འསོ་གཞི་ལས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འསོ་
གཞི་གཅིག་མ་གཏགོས་མ་ལྷག་པ་དང་།	
འསོ་བསྡའུ་ིརྩ་འབརོ་གི་རྒྱ་ཆ་	 ༥༡	 བུང་ན་
ཁ་གཏད་མེད་པའ་ིསདི་སྐངོ་ལ་འདམེས་ཐནོ་
བ་རུྒྱ།	 འསོ་གཞི་གཉསི་ལས་མང་བ་ཡོད་
ཀང་རྩ་འབརོ་གི་རྒྱ་ཆ་	 ༦༠	 ཡན་ཐབོ་ཚེ་
སིད་སྐོང་ལ་འདམེས་ཐོན་བུང་བ་གསལ་
བསྒགས་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་སོགས་འསོ་བསྡུའི་
སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅསོ་བུང་བ་ཁག་གི་སྐརོ་
འགྲལེ་བརདོ་གནང་།
མཇུག་ཏུ་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་
བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་གིས།	 ས་
གནས་མི་མང་གིས་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་
བའི་ད་ིབ་རྣམས་ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བིས་པ་རྣམས་ཆགས་སདེ་ཀི་ཕགོ་ཐུག་ལས་སུང་སྐབོ་དང་བིས་པའ་ིཐབོ་ཐང་ལག་བསར་ནསུ་ཐནོ་བ་ཐབས་ཀི་
ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩		ཟླ་		༦			ཚེས་		
༢༥		དང་	༢༦		བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་
རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་གི་ཞི་
བད་ེཚོགས་ཁང་ད་ུཁིྱམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་
རྣམས་ལ་བིས་པ་རྣམས་ཆགས་སདེ་ཀི་ཕགོ་
ཐུག་ལས་སུང་སྐབོ་དང་བིས་པའི་ཐབོ་ཐང་
དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་ཚོགས་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	༡༢	ཙམ་ལ་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་བསྡམོས་
ཀི་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་དང་།	 ཤེས་རིག་
མདུན་ལམ་སླབོ ་སནོ་འགན་འཛིན་སྒོལ་
དཀར་དབང་མོ་ལགས།	 ཁྱད་སནོ་པ་རེ་ཁཱ་
ཅ་ོཧན་	 Dr.Rekha	 Chauhan	 ལགས།	
ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་པ་བསན་
འཛིན་ཆོས་ལནྡ་ལགས།		ཟབ་སྦངོ་བ་ཁིྱམ་
ཚང་ཨ་མ་ལགས་དང་པཱ་ལགས་གྲངས་	༤༠	
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཤེས་
རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་འགན་འཛིན་སྒལོ་
དཀར་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་
ཟབ་སྦངོ་གི་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་ང་ོསྤདོ་
གནང་གུྲབ་མཚམས་ཟབ་སྦངོ་བ་གཉསི་ནས་
མངོ་ཚོར་གསུང་།
ད་ེནས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་
ལ་ཕག་ཁྱརེ་གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཁིྱམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་
རྣམས་ལ་བིས་པ་རྣམས་འཁགི་སྤདོ་ཀི་ཕགོ་
ཐུག་ལས་སུང་སྐབོ་དང་བིས་པའི་ཐབོ་ཐང་
དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་བསྡམོས་

ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཕབེས་པའི་ཁྱད་སནོ་པ་རེ་
ཁཱ་ཅ་ོཧན་ལགས་དང་།	 ཤེས་རིག་མདནུ་
ལམ་སླབོ ་སནོ་འགན་འཛིན་སྒོལ་དཀར་
དབང་མོ་ལགས་དང་ཕག་རོགས་བསན་
འཛིན་ཆོས་ལནྡ་ལགས།	 ཁིྱམ་ཚང་གི་ཨ་
མ་ལགས་ལ་ཐགོ་མར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེའཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་རེས་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུ་དགསོ་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཁིྱམ་ཚང་གི་
ཨ་མ་ལགས་རྣམས་ན་ིསིྤར་ལས་འགན་ཆེན་
པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁིྱམ་ཚང་ནང་ཕུྲ་གུ་དང་
མཉམ་ད་ུདསུ་རུྒྱན་ད་ུའབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད།	
བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ད་ེས་ྔབིས་པ་སུང་སྐབོ་དང་ཐབོ་
ཐང་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་མང་པ་ོཞིག་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
གི་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད།	
འནོ་ཀང་ཕུྲ་གུ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ནི་
ཁིྱམ་ཚང་གི་ཨ་མ་ལགས་དང་པཱ་ལགས་
ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	 ཁིྱམ་ཚང་གི་ཨ་
མ་ལགས་དང་པཱ་ལགས་རྣམ་པར་བིས་པ་
སུང་སྐོབ་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ་ཅསེ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་སུ་བཀའ་མོལ་བུང་དནོ་ལརྟ།	 ད་ེས་ྔ
བིས་པ་སུང་སྐབོ་དང་རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་སིྒག་
སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།
ད་རེས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བིས་པ་
རྣམས་འཁིག་སྤོད་ཀི་ཕགོ་ཐུག་ལས་སུང་
སྐབོ་དང་བིས་པའ་ིཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའ་ི
ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
རྣམ་པ་ཚོའ་ིམངོ་ཚོར་གསུང་བ་དང་།	 ཤེས་

རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་འགན་འཛིན་སྒལོ་
དཀར་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གནང་
གསལ་ལརྟ་ན།	 ད་རེས་རྣམ་པ་ཚོར་ཟབ་
སྦངོ་ཕུལ་བ་འད་ིཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
བུང་ཡོད་ས་རེད།	 ང་ཚོས་ཟབ་སྦངོ་ཕུལ་
བའི་དམིགས་ཡུལ་བསུྒབས་སོང་སྙམ་པ་
འདགུ	
གཙོ་བ་ོབིས་པ་སུང་སྐབོ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ལ་
ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད།	 དཔརེ་ན་ཁིྱམ་
ཚང་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	 སླབོ་གྲྲྭའ་ིདབར་
དགུན་གི་གུང་གསེང་ཕུད་གཞན་ལོ་འཁོར་
མོར་ཁིྱམ་ཚང་ནང་བཞུགས་ཀི་ཡོད་སབས།	
ཕུྲ་གུའ་ིཤེས་ཡོན་ཙམ་མིན་པར།	 ཕུྲ་གུའ་ི
འཕྲདོ་བསནེ་དང་སུང་སྐོབ་སོགས་གནད་
དནོ་ཚང་མའི་ཐགོ་འགན་ཡོད་པར་བརནེ་
ད་ེདག་སུང་སྐབོ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཀི་འདགུ	 ད་རེས་བིས་པ་རྣམས་
འཁིག་སྤདོ་ཀི་ཕགོ་ཐུག་ལས་སུང་སྐབོ་དང་
འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཡིན་སབས།	 ད་ེའདའ་ི
གནས་ཚུལ་མ་ལགྷ་པ་ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་
ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 གནས་ཚུལ་ཆུང་
ཙག་རིགས་ད་ེསྔ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་ང་ཚོ་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་གང་
ལརྟ་འཁིག་སྤདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་རིགས་སླབོ་
གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལྷག་མི་དགོས་པ་ང་ཚོ་ཚང་
མས་སྔནོ་འགོག་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་
འཁིག་སྤདོ་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་ཐགོ་
བཟདོ་བསན་གནང་ཐབས་བལ་བའི་སིད་
བུས་འཛིན་བཞིན་ཡོད།	ད་ེལ་ྟབུའ་ིསདི་བུས་
འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་ལག་

ལེན་བསར་དགསོ།	 སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ེ
འདའི་གནས་ཚུལ་བུང་བ་ཡིན་ན་གསང་
ནས་མ་བཞག་པར་གང་ད་ུཞུ་དགསོ་ཀང་ཞུ་

རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཐངེས་འདའི་ི
ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་འདའི་ིསྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་བཀའ་མོལ་
བུང་ཡོད་ངསེ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཕན་ཚུན་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་རེས་བས་ནས་ད་ེའདའི་གནས་
ཚུལ་མ་ལྷག་པ་དགོས་རུྒྱ་ང་ཚོ་ཚང་མར་
འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་འདགུ	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་རང་གི་ཕ་མས་ཡིད་ཆེས་བླ་ོ
འགལེ་བས་ནས་སླབོ་གྲྲྭར་བཅལོ་བར་བརནེ་
ཚང་མས་འགན་ཁུར་དགསོ།	གལ་ཏ་ེགནས་
ཚུལ་རིགས་ལགྷ་པ་ཡིན་ན།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་
གླངེ་སླངོ་ཆེན་པ་ོཡོང་བ་དང་།	 ད་ོབདག་ཕུྲ་
གུའི་སེམས་ནང་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཡོང་
རུྒྱ།	 ཕུྲ་གུའ་ིཕ་མ་ཡིན་ནའང་བླ་ོཕམ་ཡོང་གི་
རེད།	 དརེ་བརནེ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་
ད་ེརིགས་མི་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གཞན་ཡང་ཕུྲ་གུ་འཚར་ལོངས་སླད་ཟས་
བཅུད་དང་འཕྲདོ་བསནེ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 ཞལ་ལག་གཙང་མ་དང་སོས་
པ་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 སིྤར་

ཁིྱམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་རྣམས་ནས་ཐུགས་
འགན་བཞེས་ཀི་ཡོད་ཀང་ངས་དན་སྐུལ་གི་
ཚུལ་ད་ུཞུ་རུྒྱར་དསུ་རུྒྱན་ད་ུཉལ་ཁང་དང་

གསང་སྤདོ་གཙང་མ་ཉར་རུྒྱ་ནི་ཕུྲག་གུའི་
འཕྲདོ་བསནེ་ཆེད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཕུྲ་གུའ་ིསྒ་ོགསུམ་གི་སྤདོ་
པའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཤེས་རིག་མདནུ་
ལམ་སླབོ ་སནོ་པ་བསན་འཛིན་ཆོས་ལྡན་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕབེས་
འདགུ	 གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཙམ་ལ་
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཇོན་བྷརེ་ཀའ་ོ	
Hon Speaker John Bercow	 མཆོག་
ཕབེས་པ་མ་ཟད།	 སི་ཀཌོ་ལེན་ྜརྒྱལ་ཡོངས་
ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ི	 Scottish National 

Party	གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཀི་རི་
སི་ལོ་	Chris Law	མཆོག་དང་།	ངལ་རྩལོ་
ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཀ་ེརི་	 Kerry McCarthy	 མཆོག	 མེ་རི་
རིམ་མར་	 Mary Rimmer	མཆོག		ད་ེ
བཞིན་ཨིན་ཡུལ་ས་གནས་ལི་ཝར་པུལ་	
Liverpool	ཞསེ་པ་ནས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝིཌ་ཨལ་ཊོན་	 David Al-

ton	མཆོག་བཅས་ཕབེས་འདགུ
ཕགོས་མཚུངས་གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མི་
ས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།	 གཞནོ་སྐསེ་
དངྭ་བངླས་པ།	ཉམས་ཞིབ་པ།	གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ལས་བདེ།	བདོ་རིགས་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག	
མང་ཚོགས་བཅས་ཀང་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་
འདགུ	 ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐངོ་གནང་མཁན་
སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་	 Tim Loughton	
མཆོག་ཡིན་ཞིང་།	 	 ཐགོ་མར་གཙོ་སྐངོ་བ་
སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་གིས་ཕབེས་
བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་བསནུ།	 ཨིན་
ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཇནོ་བྷརེ་ཀའ་ོ Hon Speaker John 

Bercow མཆོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
རོགས་ཞུས་པར་ཁངོ་གིས།	 བདོ་མི་ཚོས་
དཀའ་སྡུག་མངས་དང་མོང་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་རུྒྱས་མངའ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་མི་ཚོས་སྙིང་སབོས་དང་ལྷག་བསམ་
ཐགོ་ནས་ཁམིས་མཐུན་གི་བདག་དབང་རྩདོ་

བཞིན་པའི་གནས་སངས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་སླར་ཡང་མཇལ་བར་དགའ་
ཚོར་དང་སྦྲགས།	བདོ་མིའ་ིམགྲནི་ཚབ་པ་སྐ་ུ
བགྲསེ་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ཁངོ་གིས་ད་ེས་ྔབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཆིབས་
སུྒར་སབྐས་མཇལ་འཕྲད་བུང་བ་རྣམས་དན་
གསོ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 	 	 ལགྷ་པར་ད་ེས་ྔཕི་
ལོ་	༢༠༡༢	ཕི་ཟླ་	༦	ནང་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ།	 	 སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་
ཞུ་སབྐས།	 	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་
དང་།	 ནརོ་མན་བྷ་ེཀར་	 Norman Baker	
མཆོག་རྣམ་གཉསི་སྐབས་དརེ་ཨིན་གཞུང་
གི་བླནོ་ཆེན་ཡིན་སབས།	 	 གསོལ་ཚིགས་
སབྐས་མགྲནོ་འབདོ་མ་ཞུས་པ་རེད།	 ད་ེན་ི
གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁངོ་ཁ་ོམི་སླངོ་ཆེད་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དན་གསོ་གནང་འདགུ	
ཕོགས་མཚུངས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཕབེས་
པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལའང་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	
ཁངོ་རྣམས་ན་ིབདོ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་
པ་དང་།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་
གནང་མཁན་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 	 ད་ེཡང་
ཁངོ་གིས་ང་ཚོས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
འཛེམས་ཟནོ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་བདག་
སྤདོ་བ་རུྒྱ་དང་།	 ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོརེད།	“ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེརསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས།	 	 ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་བྷརེ་ཀའ་ོ

མཆོག་ཐངེས་འདིར་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ཕབེས་
པ་ན་ིཆེས་ཐགོ་མ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་
ཟུར་ཉན་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐོང་བཅར་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་དའེང་

ཆེས་ཐགོ་མ་ཡིན་སབས།	 	 རྣམ་འགུར་
ད ེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་
ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བཏང་བ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་
གཞིས་བཞུགས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་
ལ།	 	 རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིའཛམ་གླངི་ཕི་
ཕགོས་ནས་ཁངོ་རྣམ་པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་རེ་བའི་བརྡ་ལན་
གསར་པ་ཞིག་སིྦན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་ཉམས་མངོ་གཞི་ལ་བཞག་ནས།	 	 དངེ་
སྐབས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་ས་བབ་
ཆབ་སིད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ལ་དཔྱད་པ།”	
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ	 ཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རང་དབང་ཁང་
པའི ་ལོ ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི ་ནང་།	
འཛམ་གླིང་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་
དམ་བསྒགས་ཆེ་ཤོས་ཨང་དང་པ་ོསི་རི་ཡ་	
Syria	དང་།	གཉསི་པ་བདོ་ཡིན་པ་དང་།
ལོ་བསསུ་མར་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འགྲ་ོ

བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ད་ེའཛམ་
གླིང ་ཁྱོན ་དུ་སྡུག ་ ཤོས ་ཨང་གཉིས ་པ ་
ཡིན་པ་སྙན་ཐོའི་ནང་ཐོན་པའི་སྐརོ་དང་།	
ལྷག་པར་ཨིན་གཞུང་ནས་ཀང་ད་ེསྔ་ཨ་རི་
ལརྟ།	 རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་བདོ་ནང་འགྲ་ོའངོ་
གི་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་བརེ་ལེན་དགོས་

པའི་གྲསོ་ཆོད་ཁམིས་མཐུན་གཏན་འབབེས་
གནང་ཐབས་ཡོང་བའི་རེ་འདནུ་ཞུས་གནང་
འདགུ	
རྒྱལ་སིྤའ་ིརང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས།	 	 གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དངསོ་
ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་
སྦྲགས།	 	 ཉ་ེལམ་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ིརྒྱལ་ས་རི་
གར་	 Riga	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཐངེས་བདནུ་པ་ཚུགས་སབྐས།	 བལ་
ཡུལ་ནས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉསི་ལནྷ་
ཚོགས་སུ་བཅར་ཡོད་ཀང་།	 རསེ་སུ་ཁངོ་
གཉསི་རང་གནས་སུ་ལོག་རསེ་འབལེ་ཡོད་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པས་བཀའ་བཀོན་བཏང་
སྐརོ་ལུང་འདནེ་གནང་འདགུ	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རུྒྱད་གཅིག་
ལམ་གཅིག	 ཟརེ་བའ་ིསདི་བུས་འགོ་ད་ེས་ྔ

བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ལརྟ།	 འཇམ་
མཁས་ཀི་སིད་བུས་དའེི་འགོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱནོ་
ད་ུགནནོ་ཤུགས་སྤདོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་
སབས།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་
བདོ་ནང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 དང་	 ༡༩༦༠	
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛུགས་སུྐན་ཡར་
རྒྱས་དང་།	 དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ག་ོ
སབྐས་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ནས་རིམ་བཞིན་བདོ་
ས་དབང་སུྒར་བས་པར་བརནེ།	 	 བདོ་ནས་
བླ་ོསྐདེ་ལེན་དགསོ་པ་དན་སྐལུ་ཞུས།	
ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་རུྒྱན་སྐངོ་
གནང་བཞིན་པ་ད་ེན།ི	རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སདི་
བུས་དང་རྒྱབ་འགལ་མི་འགྲ་ོབ་དང་།	 ཨིན་
གཞུང་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་
སྨན་དབུ་མའི ་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ་བཏནོ་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བདོ་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་ཆེད་ཨིན་
གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་
སྤདོ་དགོས་སྐརོ་སོགས་གསུངས་རསེ་ད་ིབ་
དསི་ལན་གནང་འདགུ
ཐེངས་འདིར་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་མཛད་བལེ་ཧ་ཅང་
ཡོད་བཞིན་ད།ུ	 	 ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་ཙམ་རིང་བཞུགས་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གཉིས་ལ་
བཅར་འད་ིདང་ལེན་དང་།	 རྒྱལ་ས་ལོན་
ཌནོ་སྒརེ་གི་ཚོགས་པ་ Caledonian Club 

ཞེས་པའི་ནང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

༢༠༡༩	ལོའ་ིཡིག་འགུྲལ་གི་ལམ་ནས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཡིག་འགུྲལ་ལམ་ནས་སླབོ་
གཉརེ་བ་རུྒྱའི་ཆེད་སླབོ་ཡོན་ས་མིག་གྲངས་	
༥༠	ཡོད་པའ་ིགསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	སླབོ་
ཡོན་འད་ིབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁྱབ་
ཁངོས་དབུས་ས་གཉསི་ཀི་ལས་བདེ་དང་།
ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྲྭའི་དགེ་རྒན།	
སཱ་ར་མཐོ་སླབོ་དང་ནརོ་གླིང་རིག་གཞུང་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུྲག	 འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་མུ་མཐུད་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
བསྐདོ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་མ་ཐབོ་པའ་ིརང་རིགས་
ན་གཞོན་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་ཤེས་ཚད་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་པས།	 སླབོ་
ཡོན་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༡	 འགངས་མེད་གཤམ་
གསལ་སྦྲེལ་མཐུད་ཁ་བང་བརུྒྱད་འཚང་

སནྙ་དང་དགོས་མཁའོི་ཡིག་ཆ་ཁག་དྲྭ་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 འགངེས་ཤོག་ཀ་པ་ཞིབ་བཀང་གིས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནས་དག་མཆན་ཞུ་དགསོ།
༢།	 ད་ལ་ྟཕག་ལས་གནང་ཡུལ་གི་ལས་
ཁུངས་སམ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་ནས་དགག་
ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་ཞུ་དགོས་པ་དང་།	
ངོས་སྦོར་ནང་ཞབས་ལོའི ་ད ུས་ཡུན་ཁ་
གསལ་དགསོ་རུྒྱ།
༣།ཤེས་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཀི་ཨང་ཐབོ་ཤོག་ལྷའེ་ི
ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནང་འགོ་འཛིན་དང་།	
ཡང་ན་བདོ་མི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་
གནས་རིམ་ཡན་གི་ས་ིཞུ་ལས་བདེ་གང་རངུ་
ནས་ཞིབ་བཤེར་གནང་བའ་ིདག་མཆན་ངསེ་
འགདོ་བ་དགསོ།

སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་སླབོ་ཡོན་ཆ་བགསོ།
ཀ༽	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁངོས་
དབུས་ས་གཉསི་ཀི་ལས་བདེ་ཆེད་ས་མིག་	
༡༥	 ནས་བེདུ་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མིག་	 ༥	
ཡོད།
ཁ༽	 	 ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྲྭའ་ིདག་ེ
རྒན་ཆེད་ས་མིག་	 ༡༥	 ནས་བེདུ་ཆེད་ཟུར་
བཅད་ས་མིག་	༥	ཡོད།
ག༽	 	 ས་ྰར་མཐ་ོསླབོ་དང་ནརོ་གླངི་རིག་
གཞུང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཆེད་ས་
མིག་	༡༠	ཡོད།
ང༽	 	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་མུ་
མཐུད་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བསྐདོ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་མ་
ཐབོ་པའ་ིན་གཞནོ་ཆེད་ས་མིག་	༡༠	ཡོད།
ཅ༽	 	 གངོ་གསལ་སྡ་ེཚན་བཞིའ་ིནང་མ་
ཚུད་པའི་སནྙ་འབུལ་བ་ཁག་ལ་ས་མིག་སངོ་

པ་ལགྷ་ཚེ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ།
སླབོ ་ཡོན་གི་ཚད་གཞི་ལོ་རེར་ཧིན་སྒརོ ་	
༡༠,༠༠༠།༠༠	ཡིན།
དྭགོས་འད་ིཡོད་ཚེ་འབལེ་བ་གནང་ཡུལ།
བསོད་ནམས་བཟང་མོ།					
doe.lobyon@tibet.net

སངས་རྒྱས་ལ་ྷསྒནོ།								 

scholarship@tibet.net

གསལ་བསྒགས་འདནོ་མཁན།
མཐ་ོསླབོ་སླབོ་ཡོན་ཚན་པ།
Department of Education, CTA

Gangchen Kyishong,

Dharamsala – 176215

District Kangra,

Himachal Pradesh

India

Phone no:    01892-226695, 222572, 

222721

Email:  scholarship@tibet.net 

doe.lobyon@tibet.net

Website: www.sherig.org,

www.lamton.org

Facebook:www.facebook.com/doe.

lobyon/   

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

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


