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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིག་ོལའ་ིའད་ུཚོགས་ཐངེས་	༡༡	
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཅན་དི་
གྷར་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཅིཏ་ཀ་ར་མཐོ་
སླབོ་	Chitkara University	ཏུ་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ		ཕི་
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིག་ོལའ་ི
འད་ུཚོགས་ཐངེས་	༡༡	དབུ་འབྱདེ་མཛད་པ་
དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 	 སབྐས་
དརེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ནས་དག་ེརྒན་ཕབེས་ཡོད་
ཅིང་།		སིྤར་དསུ་ཐུང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྤལེ་གི་
ལས་གཞི་དརེ་ག་ོལའ་ིབདནུ་ཕྲག	ཅསེ་འབདོ་
སལོ་ཡོད་འདགུ	སྡངིས་ཆ་ད་ེབརུྒྱད་དག་ེརྒན་
ཚོས་སོ་སོས་ཉམས་མངོ་བར་ེལེན་དང་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོར་གོ་རགོས་ཀི་ལས་འགུལ་རྒྱ་སྐདེ་
གཏངོ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་བཟང་པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་གནང་བཞིན་འདགུ	
ད་ེཡང་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མཐ་ོསླབོ་
རིགས་བདག་གཞནོ་པ་སང་གཱི་ཏ་ཇ་ོར་	 Mrs 

Sangeet Jaura	 མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་
བ་དག་ེལས་སླབོ་མ་གྲངས་	 ༡༢༠༠	 བརྒལ་
བར་བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ	 	 ད་ེནས་རྒྱ་གར་
སལོ་རུྒྱན་གི་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་ཞུས་པ་མ་
ཟད།	 	 བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ལ་ྔནས་བདོ་ཀི་

སལོ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་སོགས་འཁབ་སནོ་དང་
ལྷག་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་༸སྐུ་ཚེ་ཞབས་
པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་པའ་ིསྨནོ་ལམ་གསུང་

འདནོ་གནང་བར་ཐུགས་དགེས་ཚོར་དང་
སྦྲགས་མཇལ་ཁ་སྩལ་བསནུ་སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེམཛད་རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བརྩ་ེ
བའ་ིསྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་རྒན་གཞནོ་རྣམ་པ།	 ང་
ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཁིམ་ཚང་གཅིག་གི་
དནོ་དམ་གི་སྤུན་མཆེད་ཡིན།	 འཇིག་རནེ་
བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་ལྟར་ན་ང་ཚོ་ཚང་
མ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་གིས་བཀོད་པ་ཤ་
སག་རེད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིདཀནོ་མཆོག་དའེང་
བརྩ་ེབའ་ིབདག་ཉདི་ཁ་ོན་རེད།	 ང་ཚོ་ཚང་
མ་ཁངོ་གི་ཕུྲ་གུ་ཡིན་སབས་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་
ཆགས་ཡོད།		འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་མི་འདདོ་
མཁན་ཚོས་སྐ་ེབ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་བརདོ་

ཀི་ཡོད།	 ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་སྐ་ེབ་རུྒྱན་
མར་བངླས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ཐངེས་མིའ་ི
ལུས་རནེ་བངླས་པའ་ིརིང་འདརི་ང་ཚོ་ཚང་མ་

འགྲ་ོབ་མིའི་རིགས་ཀི་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ཡིན་
སབས་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་ཡིན།	 འབུྱང་བའ་ི
གོད་ཆགས་རིགས་ལ་ང་ཚོར་བྱ་ཐབས་གང་
ཡང་མེད།	 ད་ེལས་གཞན་པའ་ིགཉའ་གནནོ་
དང་ཐུབ་ཚོད་ཤོད་རུྒྱ།	 མག་ོསྐརོ་སླུ་བདི།	
བཤུ་གཞགོ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མིས་
བཟསོ་པའ་ིདཀའ་ངལ་རེད།
འནོ་ཀང་ཚན་རིག་པས་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་
བརུྒྱད་མིའི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐསེ་ད་ེབྱམས་
བརྩ་ེཡིན་པ་བརདོ་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཚན་
རིག་པས་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་བརུྒྱད་རུྒྱན་
ད་ུསེམས་ནང་འཁནོ་འཛིན་དང་ཞ་ེསངྡ་བྱས་
ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ལུས་པའོི་ནད་འགོག་

བྱེད་ཀི་ཟུངས་ཉམས་ཆག་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་
བརདོ་ཀི་འདགུ	 	 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེབྱམས་པ་
དང་བརྩེ་བའི་བསམ་བླསོ་ལུས་པའོི་འཕྲདོ་
བསནེ་ལའང་ཕན་གི་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	
ང་ཚོ་ཆུང་བིྱས་པའི་གནས་སབྐས་སུ་གཞན་
ལ་རང་བཞིན་བཅོས་མིན་གི་མཛའ་བརྩེའི་
བསམ་པ་ཡོད།	 ད་ེནས་ནར་སོན་སབྐས་རང་
གཞན་གི་བསམ་བླ་ོད་ེསླབེས་པ་རེད།	 དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ད་ེནབུ་ཕོགས་
ནས་དར་བ་ཞིག་རེད།	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་
ནང་ལ་མཚོན་ན་ལོ་ངོ་མང་པའོི་གོང་ནས་
འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།	བྱམས་བརྩ།ེ	ཞི་གནས་
དང་ལགྷ་མཐངོ་སོགས་ཉམས་ལེན་དར་སལོ་
ཡོད།	 	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་གཅརེ་
བུ་བ་གཉསི་སལོ་རུྒྱན་ད་ེདག་ནས་མཆེད་པ་
ཞིག་རེད།		རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འབལེ་
བའི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་ད་ེདག་ཐགོ་དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་བསྣན་ནས་ང་ཚོས་ངསེ་པར་
སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་དགསོ།	 ད་ེལརྟ་མིན་ཚེ་དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ཕི་དངསོ་པ་ོ
དཔལ་འབྱརོ་འཛུགས་སུྐན་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་
ནང་གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཐགོ་ད་ོསྣང་རྩ་
བ་ནས་བྱདེ་ཀི་མེད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རེས་ད་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་
སྩལ་འདགུ	།

དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའ་ིལས་ཁུར་
དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་

བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གི་དུང་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༥	 ས་ྔད་ོཆུ་

ཚོད་	 ༡༡	 ཙམ་ལ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བའི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་འདགུ		
སབྐས་དརེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་

ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་གཉསི།	 	 སདི་
ཚབ་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	

ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་དབུས་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 	 རང་དབང་ཅན་གི་
སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 དུང་
ཆེ་འགན་འཛིན།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་བཅས་
གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ	 གནས་ཆུང་སྒ་དབྱངས་
གླངི་གི་དག་ེའདནུ་བཞི་གྲས་ནས་ཤིས་བརདོ་
གསུངས།
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་དང་འདམེས་ཐོན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་པར་
མཐངོ་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎལེ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་དཔལ་ལནྡ་ཁིམས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་
གི་དུང་ནས་འདམེས་ཐནོ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་
ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་འདགུ	དམ་འབུལ་
ལེགས་པར་གུྲབ་མཚམས་འཁུར་ལ་ཉ་ེབའི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་
མཆོག་གིས་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་རནེ་འབུྱང་
མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་འདགུ	 ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་དམ་འབུལ་མ་དབེ་
ཐགོ་མཚན་རགས་བཀདོ་གནང་རསེ་ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ལ་རནེ་འབུྱང་གྲ་ོསོ་ཕ་ེམར་
དང་།	 ཆང་ཕུད།	 གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིབཟང་སྤདོ་གངོ་འཕལེ་
དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ།	 	 ལགྷ་པར་
རྒྱ་གར་ནང་ད་ུདངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ལྟ་གུྲབ་ལ་གཞི་བཅོལ་
བའི་ལེགས་བཤད་བསྐར་གསོའི་སདླ་ཐུགས་ཁུར་
ཆེ་བཞསེ་མཛད་བཞིན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
རེས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་སླད་རྒྱལ་སིྤའི་གཱན་དྷཱ ིའི་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
དང་བདོ་དནོ་ཐོག་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་སྐ་ུཞབས་	Vijay Singh Makotia 
ལགས་ཀིས་རྡ་ས་ཁིམས་ཁང་ཉ་ེའདབས་སུ་ཕི་
ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	ཉནི་དགུང་ཆུ་ཚོད་	༡༢༌༣༠	
ཐགོ་	Yatri Niwas	ཞསེ་པའ་ིམགྲནོ་ཁང་ད་ུ
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་སྐངོ་ཚོགས་གནང་
ས།ེ	 	 ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༧	 ནས་	 ༨	 བར་
རྡ་སར་ག་ོལའ་ིཚོང་དནོ་ལནྷ་ཚོགས་	 Global 
investor meet	 ཞསེ་པ་ཞིག་འཚོགས་
གཏན་ཁལེ་ཡོད་སབས།	 	 དབུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒརོ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་མོ་དཱི་མཆོག་ཕབེས་ཀི་
ཡོད་འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་མ་ཕབེས་གངོ་ད་ུ
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་
གཱན་དྷཱ ིའི་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་འབུལ་རུྒྱའི་
ཞལ་བཞསེ་གནང་དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་
གནང་འདགུ	

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
ལ་རྒྱལ་སིྤའི་གཱན་དྷཱ འིི་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་

འབུལ་དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཉ་ིའངོ་ད་ུཆུ་རུད་ཀི་གོད་ཆགས་ཚབས་ཆེ་
ཕགོ་པར་ཡུལ་དའེི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་
ཨ་བྷ་ེ	 Shinzo Abe	 མཆོག་བརུྒྱད་ཐུགས་
གསོ་མཛད་དནོ།	 མཚོ་རུླང་དག་ཆར་	 Hagi-
bis	 ཞསེ་པ་བུྱང་རྐནེ་མི་རུྒྱ་ཟགོ་གསུམ་ལ་སརྔ་
མ་གྲགས་པའི་གནདོ་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པ་དང་།	
ལྷག་པར་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་ཀི་ལྟསོ་བཅས་
ནང་མི་ཡོངས་ལ་ངསོ་ཀིས་མ་ངན་དང་སེམས་
གསོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་སྔནོ་
ཚུད་ནས་རང་བུྱང་གི་འཇིགས་པ་དརེ་གདངོ་ལེན་
ཆེད་གྲ་སིྒག་ཚགས་ཚུད་གནང་བར་ངོས་ཀིས་
ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 སྐ་ུ
ཉདི་ཀི་མཁནེ་ཆུབ་ལརྟ་ད་ེས་ྔངསོ་རང་ཉ་ིའངོ་ད་ུ
ཡང་ཡང་སླབེས་མངོ་ཡོད།	 	 	 སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་
ཡུལ་མི་ཚོས་ངསོ་ལ་མཛའ་བརྩེའི་རྣམ་འགུར་
བསན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ངསོ་ཀིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
གཞི་རྩའི་བཟང་སྤོད་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱར་
འབད་འབུངས་བྱདེ་བཞིན་པར་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་ཧ་ཅང་གནང་བ་ད་ེདག་ཡིད་ལ་དན་སབྐས་
དགའ་ཚོར་སྐ་ེབཞིན་འདགུ	 ”	 ཅསེ་འཁདོ་པ་
དང་།	 	 མཐར་མགནོ་པ་ོམཆོག་ནས་དཀའ་སྡགུ་
མངོ་བཞིན་པའི་མི་མང་ཚོའི་ཆེད་ཐུགས་སྨནོ་རྒྱ་
ཆེ་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།



2 16th October 2019 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༨	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༦

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཇི་ལརྟ་བྱདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་པཱག་
ནང་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཅལ་སི་མཐ་ོསླབོ་	
Charles University	 ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་
གཏམ་བཤད་པ་གྲགས་ཅན་ཁག་གཅིག་དང་
ལནྷ།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གླགོ་
རྡལུ་འཕུྲལ་ཆས་སྤད་ནས་བདོ་མིར་འགྲ་ོ
འདགུ་སྤོད་གསུམ་གི་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒགས་སུན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་
པ་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ	
ཐངེས་འདིར་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་ད་ེནི་
ཡུལ་དརེ་ཞི་བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་	 Forum 

2000 ཞསེ་པ་དའེ་ིལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་
ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་དང་ལནྷ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིཐབ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་པ་	Dolkun Isa	
ལགས་དང་།	 རྒྱ་ནག་སིྤ་དམངས་སབོས་
ཤུགས་ཚོགས་པའ་ི Initiatives for China 

ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་
བ་སྐ་ུཞབས་ཡང་ཅ་ེལིན་	 Yang Jianli 

ལགས།	 ད་ེས་ྔཧངོ་ཀངོ་གི་ཡེ་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་སྐ་ུ
ཞབས་ཇ་ོསེབ་ཛན་ Cardinal Joseph Zen 

ལགས་བཅས་ཡིན་འདགུ
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་
ཐན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་བསར་
བྱདེ་བཞིན་པའ་ིགླགོ་རྡལུ་འཕུྲལ་ཆས་བཀལོ་
སྤོད་ལམ་ནས་ཁ་ཆེ་བ་ཚོའི་འགྲོ་འདུག་

རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞིན་པ་
ད་ེསྔ་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ད་ེམཚུངས་
ལག་བསར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་བྱདེ་བཞིན་པའི་ས་
ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ད་ུས་གནས་གཅིག་ལ་དམ་
བསྒགས་བྱ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ད་ེས་གནས་
གཞན་ད་ུཚོད་ལྟ་བྱདེ་སལོ་ཡོད་པ་ད་ེད་ཆ་
མཐངོ་ཆོས་སུ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་བྱདེ་
བཞིན་པ་ད་ེདག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	
ད་ལྟའི་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་དུང་ཆེ་ཁན་
ཆོན་ག་ོChen	Quanguo	ཟརེ་བ་ཁ་ོཔ་ད་ེས་ྔ
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་དུང་ཆེ་བྱས་
མངོ་ཡོད་སབས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་བྱདེ་
སངས་ཀི་ཐབས་བུྱས་ད་ེདག་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་
ཐན་གི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཐགོ་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཨིན་ཇིའི་སིད་གཞུང་དང་
ལནྷ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉསི་
ཀི་སདི་བུྱས་ཧངོ་ཀངོ་ནང་ལག་བསར་བྱ་རུྒྱ་
ཡིན་ཚུལ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ད་ེདག་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་ནས་ཧངོ་ཀོང་ད་ུདམ་
བསྒགས་བྱདེ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	
༡༩༥༡	 ལོར་བདོ་མི་ཚོར་ཡང་བཙན་དབང་
འགོ་ནས་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་
ཟརེ་བ་བཞག་བཅུག་པ་མ་ཟད།	 ཕིས་སུ་
གྲསོ་མཐུན་གི་འབུ་དནོ་ལ་བརིྩ་འཇགོ་རྩ་བ་
ནས་མ་བྱས་པར་ད་ེདག་རེ་རེ་བཞིན་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་དང་གཉསི་སུ་མེད་

སྐརོ་གསུངས།	
ཕགོས་མཚུངས་ས་ྔལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཡེ་ཤུའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཝ་ེཊི་ཀན་ Vatican City 

དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཡེ་ཤུའི་བ་ླཆེན་བསྐ་ོགཞག་
བྱདེ་སངས་ཐད་གྲསོ་མཐུན་གན་ཡིག་བཞག་

ཡོད་ཀང་།	 ཕིས་སུ་གན་ཡིག་འབུ་དནོ་ལ་
བརིྩ་འཇགོ་མ་བྱས་པར་རང་སྣང་གང་དན་
བྱས་པ་ལརྟ།	 	 བདོ་མི་ནང་པ་ཚོར་ཡང་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༧	 ལོར་བཀའ་རྒྱ་ཨང་	 ༥	 ཟརེ་བ་
བསྒགས་ནས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བླ་
སུྤལ་ཡང་སདི་རྩད་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་
ལ་ཐ་ེབུྱས་སངས་འཛིན་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་
ཡིན་པ་དང་།	 	 	 འནོ་ཏང་བདོ་མི་ཚོས་ཡེ་
ཤུའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཝ་ེཊི་ཀན་ལརྟ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བསྒགས་པའ་ིབཀའ་རྒྱ་ཨང་	
༥	 ཟརེ་བ་དརེ་མུས་མཐུན་རྩ་བ་ནས་བྱས་
མེད།	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི ་སིད་གཞུང་ནི་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་ཡིན་

སབས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཆོས་ལུགས་
བྱདེ་སྒརོ་ཐ་ེབུྱས་བྱ་རུྒྱའི་བདག་དབང་མེད་
པ་མ་ཟད།	 	 	 ལགྷ་པར་བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་
དང་ཡང་སྒསོ ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཀི་
གནད་དནོ་ཐད་ལ་ཐ་ེབུྱས་བྱ་རུྒྱ་ཟརེ་བ་ན་ིབླ་ོ

ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིཧམ་བཤད་རེད།	ཅསེ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་གཙོ་གུར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ད་ུའགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ལ་འགྲལེ་བཤད་
ལོག་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་སུན་
འབིྱན་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་དང་།	 	 འཇིག་
རནེ་གྲགས་ཚོད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཀི་འགྲལེ་བཤད་
གསར་པ་ཞིག་བཟསོ་པ་ད་ེན་ིཀུང་གོའི་ཁད་
ཆོས་ལནྡ་པའ་ིའགྲལེ་བཤད་ཅིག་བཙན་གིས་
སྦར་བ་ཞིག་ཅི་ལ་མིན་སྐརོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།	 	 རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་གཡོ་སུྒའི་བྱདེ་སངས་གསར་པ་
ད་ེབརུྒྱད་འཛམ་གླིང་ནང་སབོས་ཤུགས་རྒྱ་
སྐདེ་གཏངོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་དརེ་རྒྱལ་
སིྤའི་སིྒག་འཛུགས་ཁག་ནས་མཉམ་རུབ་
ཀིས་གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་གནང་འདགུ	
སིྤར་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ད ེ་ཉིན་ཅེག་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མ་ཆགས་གོང་ཅེག་	
Czech དང་སུ་ལོ་ཝག་ཀི་ཡ་	 Slova-

kia 	 གཉསི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་སབྐས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཁུལ་དརེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ལོར་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་སྐབས་ཅེག་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་
ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞབས་ཝ་སི་ལབ་ཧ་ཝེལ་	
Vaclav Havel	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
མཛད་པའ་ིསྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་འདགུ
བགྲ་ོགླངེ་སྐབས་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ད་བར་མང་གཙོ་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་མཛད་རསེ་ཇི་ཙམ་བཞག་པའི་སྐརོ་གླངེ་
གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 མཛད་སྒ་ོདརེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བའི་བརྙན་
འཕྲནི་ཞིག་ཀང་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་འདགུ	
གསུང་འཕྲིན་དའེི་ནང་ཅེག་ཡུལ་མི་ཚོས་
སིད་འཛིན་ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞབས་ཝ་སི་
ལབ་ཧ་ཝེལ་མཆོག་གི་ལྟ་གུྲབ་ལམ་སནོ་ད་ེ
དག་ལག་བསར་རུྒྱན་འཛིན་ཞུ་དགོས་པའི་
དན་སྐལུ་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	།བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱདེ་ས་མིག་སངོ་
པ་ཐནོ་པར་ཁ་སྐངོ་ཆེད་གསར་འདམེས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 གཤམ་གསལ་ས་
མིག་སོ་སོའི་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་
ཞུའ་ིལས་བྱདེ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་	 འདདོ་
ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
སིྤར་བཏང་ལས་བྱའི་སྡ་ེཚན་ཁོངས་ལས་
ཁུངས་ད་ོདམ་པ་	༠༡	དང་གཞནོ་དུང་	༠༡	
བཅས་བསྡམོས་ལས་བྱདེ་གསར་བསྐ་ོ	 ༠༢	
བྱ་རུྒྱའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
ཀ༽	 ལས་ཁུངས་ད་ོདམོ་པའ་ིས་མིག་	 ༠༡	
ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ཤེས་ཚད།	ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ནས་
ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་	B.A/B.

Com/B.Sc	གང་རངུ་ཐནོ་པའམ།	ཡང་ན་
ད་ེདང་མཉམ་པའི་ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལནྷ་ཁང་ནས་ངསོ་ལེན་རྩ་འཛིན་འཕརེ་བའ་ི
ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ་དགསོ།
༢༽	ལོ་ཚད།	༢༠༡༩།༡༠།༣༡	ཉནི་རང་ལོ་	
༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་།	༤༠	ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
ཁ༽	གཞནོ་དུང་ས་མིག་	 ༠༡	 ཆེད་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།

༡༽	 ཤེས་ཚད།	 ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་
འཛིན་རིམ་	༡༢	ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་
པའམ།	 ཡང་ན་ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིལས་
བྱདེ་	 འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་ངསོ་ལེན་
རྩ་འཛིན་འཕརེ་བའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་
ཡོད་པ་དགསོ།
༢༽	ལོ་ཚད།	༢༠༡༩།༡༠།༣༡	ཉནི་རང་ལོ་	
༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་།	༤༠	ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་དང་།	 ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང།	
(རིྩས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་ཟུར་ད་ུམེད་ཀང་བདོ་	
ཨིན་གཉིས་ཀི་ད་ིཤོག་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་དང་འབལེ་བའི་
སིྒག་གཞི་ཁག་གི་ནང་དནོ་ས་བཅད་ཟུར་
བཀོད་ཀིས་ད་ིབ་ཡོང་རུྒྱ།)བདོ་སྐད་དང།	
ཨིན་སདྐ་གཉསི་ཐགོ་ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
མཆན།	 རུྒྱགས་འཕྲདོ་པར་བདོ་ཨིན་གཉསི་
སོ་སོར་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ཐམ་པ་
ལོན་པ་དགསོ།
གོང་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའི་ཆེད་ཆ་རྐེན་
ལྡན་རིགས་ནས་གནས་རིམ་གཅིག་ལ་མ་
གཏགོས་སནྙ་འབུལ་མི་ཆོག་པ་དང་།	 ཆ་
རྐེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་

དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	
གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་	 (www.tibet.net)	
ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་
འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་
རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་
རསེ།
༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
༢	རེ་དང་།	one passport & one stamp 

size

༢༽	 འཛིན་རིམ་བཅིསུ་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་
ལག་འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་
དགོས་མཁའོི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་
འཁརེ་	Marks Card & Degree Certifi-

cate	བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོ
དང་།	 གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽	སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང།	ད་ེ
མིན་རང་ལོའི་ཁུངས་སྐལེ་ཆེད་འཛིན་རིམ་	
༡༠	པའ་ི Birth Certificate/Class-X Cer-

tificate	ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་

ཡོད་ན་དང་།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་	
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	 MC	 ཁ་གསར་སངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང་།	 ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།
༦༽	 རང་ཉདི་གཏན་སདོ་བྱ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་དམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བྱ་
སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ Charac-

ter Certificate	ང་ོམ།
༧༽	 གལ་སདི་སིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་རངུ་ནང་
གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རིགས་
ཡིན་ན་སྡ་ེཚན་དའེ་ིའགན་འཛིན་ནས་དགག་
ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	No Objection Let-

ter	ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།	གངོ་
གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཚང་མར་འབལེ་
ཡོད་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན།	ཡང་ན།	ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་
གི་ལས་བྱདེ་གང་རུང་ཞིག་ནས་ཞིབ་འཇུག་
གིས་དག་མཆན་མཚན་རགས་དང་།	 ལས་
དམ་ངསེ་པར་འཁདོ་	 Attestation	 ཏ་ེ
འབུལ་དགསོ།	༢༠༡༩	ཟླ	༡༠	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་	༤	པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་

ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང་།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་
འབལེ་བ་གནང་བདའེ་ིཁ་བྱང་།	 ཁ་དཔར་
ཨང་།	 གླགོ་འཕྲནི། E-Mail	 སོགས་ཁ་
གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་
མཚན་བྱང་ཐགོ་ཕུལ་འབྱརོ་ཟིན་པ་དགོས་
རུྒྱ།གོང་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་
ཕུལ་འབྱརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	དསུ་ཐགོ་
འབྱརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་
ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐོག་འབདོ་བརྡ་བྱ་རུྒྱར་
སབྐས་བསནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོ
མ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབྱརོ་ཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	ལ།།
Secretary
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3 TIBETAN NEWS  16th  October  2019 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༨	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༦

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤིང་རའ་ིསལོ་འབྱདེ་གུ་ར་ུནཱ་ནག་མཆོག་འཁུངས་
ནས་ལོ་	༥༥༠	འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤིང་རའི་གསོལ་
འབྱདེ་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་སྐུ་འཁུངས་ནས་
མི་ལོ་	 ༥༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་
སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
འདགུ	
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོམཆོག་གིས་དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤོད་ཀི་
ཉམས་ལེན་དགསོ་གལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
འདགུ	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཅན་ིགར་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་རིགས་བདག་དང་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་
གཉསི་ཀིས་མཐ་ོསླབོ་ཕབེས་སྒའོི་མཚམས་
ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
རསེ།	 	 བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གཉསི་ཀིས་གྲ་ོ
སོ་ཕེ་མར་དང་ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།	 ཐགོ་མར་རིགས་བདག་ལས་ཁུངས་
སུ་འཁུག་ཙམ་གདན་ཞུས་རསེ་ཚོགས་ཁང་

ནང་མི་གྲངས་	 ༤༠༠༠	 བརྒལ་བ་འད་ུ
འཛོམས་ཐོག་སྡིངས་ཆའི་སངེ་༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་བསནུ།	 སྣང་གསལ་
ཞལ་ཕ་ེམཛད་རསེ་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་སྐུ་
ཞབས་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡསུ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ		
ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་བྱམས་པ་དང་
བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་བསན།	 ཆོག་ཤེས་སོགས་
འགྲ་ོབ་མིའི་གཞི་རྩའི་བཟང་སྤོད་ཀི་རིན་
ཐང་ད་ེདག་ལག་བསར་དགོས་གལ་ཆེ་བ་
དང་།	ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་རང་རྒྱལ་གཞན་
ཕམ་དང་རང་གཞན་ཆགས་སྡང་ཕོགས་
རིས་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ་ཚང་
མས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་ནས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་
བཟདོ་བསན་བསནེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་
ཚུལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་བ་དང་།	 ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་
མས་མི་བཟང་པ་ོཞིག་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིབསབླ་
བྱ་སྐནོ་བཞིན་ཡོད་སབས་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མའི་བསབླ་བྱ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་།	
ལྟ་གུྲབ་ཐགོ་ནས་མི་འད་བ་ཡོད་ཆོག་ཀང་
ནང་དནོ་མི་བཟང་པ་ོཞིག་དང་དང་པ་ོདང་
གཞག	 འདདོ་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བྱདེ་དགསོ་
པའི་བསླབ་བྱ་སོགས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་
སྐརོ།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་
གཙོ་ཆེར་ཕི་དངསོ་པ་ོདཔལ་འབྱརོ་འཛུགས་
སུྐན་ཇི་ལྟར་གཏངོ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་
འབའ་ཞིག་ལས་ནང་གི་བསམ་བླ་ོཇ་ེབཟང་
ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་ཐད་ལམ་སནོ་གང་ཡང་བྱདེ་
ཀི་མེད་པ་ད་ེཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་སྐ་ེགཞི་ཡིན་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 དངེ་སབྐས་དཔལ་
འབྱརོ་ཁ་ོན་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་བཞིན་པའ་ི
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཆགས་སྡང་སོགས་ཉནོ་མོངས་
པའ་ིབླ་ོཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་དརེ་གཉནེ་པ་ོབསནེ་
ཕགོས་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་
སབས།	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་གདངོ་ལེན་
བྱ་རུྒྱ་ད་ེརྒྱ་གར་གནའ་རབས་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ནས་ཆགས་སངྡ་
སོགས་ཉནོ་མོངས་པའི་བླ་ོསྐ་ེསྐབས་སེམས་
རུྒྱད་གདལུ་བར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་
དང་།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་རིག་
གནས་ཁདོ་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་
གཞག་ད་ེདག་དངེ་སྐབས་སིྤ་ཚོགས་ནང་

དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ནི་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་
སྙངི་རའེི་བསམ་པ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འགྲ་ོ
རུྒྱའི་སལོ་བཟང་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེལ་བརནེ་

ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ཡོད་
ཀང་ཚང་མ་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཐུབ་
པ་དང་།	 	 ལེགས་སྐསེ་ད་ེདག་འཛམ་གླངི་
སིྤ་ལ་ཁབ་པ་ཞིག་ཡོང་སདླ་མགནོ་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ནང་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་སརླ་གསོ་ཡོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
གཞན་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤིང་རའ་ི
སལོ་འབྱདེ་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་སིྤར་ཧིན་
དའིུ་ཁིམ་ཚང་ནང་འཁུངས་ཡོད་ཀང་ཁ་
ཆེའི་གནས་མཆོག་མག་ཀ་ཞེས་པར་གནས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 	 དའེ་ི
དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཡིན་

སྐརོ།		ལགྷ་པར་སིག་སིྤ་ཚོགས་ནང་སྤང་པ་ོ
ཧ་ལམ་མཐངོ་རུྒྱ་མེད་པ་ད་ེཕན་ཚུན་མཉམ་
རུབ་ཐོག་ནས་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲགོས་

ལ་བརནེ་ནས་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཐུབ་པར་
བསགྔས་བརདོ་མཛད་འདགུ	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གུ་རུ་ནཱ་
ནག་མཆོག་དང་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་དགག་པ་མཛད་པ་ལྟར་གང་ཉདི་
ནས་ཀང་རིགས་རུས་མཆོག་དམན་བརིྩ་
རུྒྱའི་ལམ་སལོ་ལ་དགག་པ་མཛད་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་ནང་རིགས་རསུ་
མཆོག་དམན་བརིྩ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་ད་ེརསེ་
ལུས་ཀི་བསམ་བླ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	ད་ཆ་མང་
གཙོའི་རིང་ལུགས་ཡིན་སབས་མི་ཚང་མ་
ཁིམས་ཀི་མདནུ་སར་འད་མཉམ་ཡིན་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 ད་ེརསེ་མང་ཚོགས་
ཀི་ད་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ	

སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༧	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་རྡ་ས་ཉ་ེའདབས་སུ་
ཆགས་པའ་ིཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་ད་ུ
སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་སིྤ་ཁབ་ཡིག་
ཚང་གི་ག་ོསྒགོ་འགོ་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སཾ་
བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་
ང་ོ	༢༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་
དབྱངས་ཅན་མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགྲནོ་སཾ་བྷ་ོཊའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
ཟུར་པ་དང་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་དུང་ཆེ་ལས་
ཐགོ་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས་དང་།	 ཤེས་
རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས།	 སཾ་བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་འགན་འཛིན་
གཞནོ་པ།	 ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	
གཞན་ཡང་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་ཁག་
ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	༢༠	ལགྷ་
ཙམ་འཁརོ་མཁན་གི་དག་ེལས་ཟུར་པ་ཁནོ་
མི་གྲངས་	 ༤༧	 དང་དག་ེལས་ལས་ཐགོ་	
༦༡	 བཅས་ཁནོ་དག་ེལས་མི་གྲངས་	 ༡༠༨	
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་སཾ་བྷ་ོཊའི་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ཀིས་

མཛད་སྒའོི་ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགྲནོ་ཀརྨ་ཆུང་
བདག་ལགས་ཀིས་རང་ཉདི་སཾ་བྷ་ོཊའི་ནང་
ཕག་ལས་གནང་བའི་སྐརོ་ཉམས་མངོ་དང་།	
ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ་དབུ་
བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༢༠	 འཁརོ་བའ་ིམཛད་
སྒའོི་ཐགོ་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་སིྤ་
ཁབ་ཡིག་ཚང་ནས་སླབོ་ཁག་ནང་ཞབས་
འདགེས་ཞུས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༢༠	 ལགྷ་ཅམ་ཕིན་
པའི་དགེ་ལས་རྣམས་འད་ུབསྐངོ་གིས་གུས་
བརིྩ་གནང་བར་ཁོང་གིས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ད་ཆ་གཉན་
འཕྲང་ཅན་གི་དསུ་འདརི་མ་འངོས་ཕུྲ་གུའི་
མདནུ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་ཐད་
དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱདེ་རྣམས་ནས་འཕར་
གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཐོག་ཤུགས་སྣནོ་སྐོན་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་
གཏན་འབབེས་གནང་རསེ་སཾ་བྷ་ོཊའི་སླབོ་
ཁག་ནང་ལག་བསར་གནང་འག་ོབཙུགས་པ་
དང་ལག་བསར་གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི	 སཾ་བྷ་ོ
ཊའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཤེས་ཡོན་སིད་བུྱས་
ཀི་དགོས་པ་མཐུན་པར་བརནེ་ལག་བསར་
གནང་ཡོད་པ།	 	 ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་དང་

མཐུན་པའི་སླབོ་ཕུྲག་གསོ་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་
གཟགིས་ནས་ཐགོ་མར་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་
མཚམས་སླབོ་གྲྲྭ་གསར་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།	 ད་ལ་ྟའདརི་ཡོད་དག་ེལས་རྣམས་ཆ་
ཚང་སླབོ་གྲྲྭ་ད་ེདག་ནས་འགྲིམས་པ་ཤ་སག་
རེད།	 ང་ཚོར་གང་ཡོད་པ་རྣམས་བདོ་མིའ་ི
མགོན་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་
དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་ཞིག་ཡིན་
པ་ད་ེནམ་ཡང་བརདེ་མི་རངུ་།	 སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་བཟང་སྤདོ་མདནུ་
ལམ་ཐད་དགེ་ལས་ཡོངས་ནས་སྐུ་ལས་ཧ་
ཅང་སྐནོ་ཡོད་པར་བརནེ།	ད་ེརིང་སྡངིས་ཆ་
འད་ིབརུྒྱད་ངས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད་།	
རྒྱ་གར་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་ཀང་བདོ་
ཕུྲག་གི་ཤེས་ཡོན་མདནུ་ལམ་ཐགོ་ཤུགས་
སྣནོ་སྐོན་པར་སླར་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
འདདོ་བུྱང་།	སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་

སིྤ་ཁབ་ཡིག་ཚང་ནས་དག་ེལས་ཟུར་པ་དང་
ལས་ཐགོ་རྣམས་འད་ུབསྐངོ་གནང་བར་ངས་
རསེ་སུ་ཡི་རངས་དང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ད་ཆ་སེམས་འཚབ་སྐ་ེགཞི་ཞིག་ལ་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་

སླབོ་ཕུྲག་གི་གྲངས་འབརོ་ཉནི་རེ་བཞིན་ཉུང་
ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པ་ད་ེརེད།	 དག་ེལས་ངསོ་
ནས་ཕུྲ་གུར་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ལནྡ་པ་ཞིག་
དང་།	 སླབོ་སྦངོ་གི་གནས་ཚད་གངོ་འཕལེ་
གཏངོ་ཕགོས་ཙམ་མ་ཟད།	 བཟང་སྤདོ་ལནྡ་
པའི་བདོ་མི་ཡ་རབས་ཤིག་སུྐན་དགོས་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དསུ་རུྒྱན་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ནས།	 བདོ་མི་བཟང་པ་ོ
ཞིག་བྱསོ།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་ཕབེས་
བཞིན་ཡོད།	 ཤེས་ཡོན་ཡོད་ཀང་བདོ་མི་
བཟང་པ་ོཞིག་མེད་ན་ཆོ་མེད།	བདོ་མི་བཟང་

པ་ོཞིག་ཆགས་དགསོ།	བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་
ཡིག	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་བྱ་དགསོ།	
སདྐ་ཡིག་ན་ིམི་རིགས་ཀི་བ་ླསགོ་ཡིན།	 ཅསེ་
བཤད་སལོ་ལརྟ།	 སོ་སོའ་ོཕ་སདྐ་གཙང་མ་

ད་ེབཞིན་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་ཏ་ེབདོ་སྐད་
སྐནོ་དགསོ།	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོར་
སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱའི་རང་དབང་མེད།	
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཤེས་ཡོན་
སདི་བུྱས་དང་མཐུན་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གསོ་སྐངོ་
གནང་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
མཐངོ་གི་ཡོད།	 ཕ་མས་ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་
ཐོག་ངེས་པ་རྙདེ་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༥	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ནང་པའ་ི
གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་རྒྱ་གར་ཨུ་

ཏྟར་པ་དཤེ་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཡོད་པའ་ིགནས་
ཆེན་མཉན་ཡོད་ད་ུའབ་ིགུང་སྐབས་མགོན་
ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་
ལམ་སནོ་དང་མཐུན་འགུར་འོག་མཉན་
ཡོད་གནས་ཆེན་ལྟ་ེགནས་ཁང་ད་ུགནས་
ཆེན་མཉན་ཡོད་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་	
Great Shrasvati Organising Commit-

tee	 གིས་ག་ོསིྒག་གནང་ཐགོ་འབར་མ་དང་།	
ཤི་ལངྐ་།	རྒྱ་གར།	ཨ་རི།	བལ་ཡུལ།	 ཝི་
ཏ་ིནམ།	 མ་ལེ་ཤི་ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
བདནུ་ནས་འཕགས་པ་གནས་བརན་སྡ་ེཔའི་
དགེ་སླངོ་དགུ་བཅུ་ཙམ་གདན་ཞུས་ཀིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༥	 ནས་ཟླ་

གྲངས་གསུམ་རིང་གི་དབྱར་གནས་གྲལོ་
བའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་གནང་བ་དང་།	མཛད་
སྒའོི་ཆེ་བསདོ་སྐུ ་མགྲནོ་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༣	 ཐགོ་འབ་ིགུང་སྐབས་མགནོ་ཆེ་ཚང་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིའབར་
མའ་ིགཞུང་ཚབ་པ་ Moe Kyaw Aung 

མཆོག	 ཆེ་བསདོ་སྐ་ུམགྲནོ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག
སྦངེ ་ལོར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་མོ ་ཐེབས་རྩའི ་
དུང་ཆེ་ Bhikkhu Ananda ལགས།	 ལ་
དྭགས་རྒྱལ་སིྤའི ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་མོ་སྒམོ ་

སུྒབ ་བསི་གནས་ཁང་གི ་འགན་འཛིན ་ 
Bhikkhu Sanghasena ལགས།	 རྒྱལ་
སིྤ་ནང་པ་མཐུན་ཚོགས་ International 

Buddhist Confederation	 ཀི་དུང་ཆེ་	
Dr.Dhammapiya	 ལགས།	 ཝཎ་དབུས་
བདོ་ཀི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
ཆེན་མོའི་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་དབང་ཕུག་
རྡ་ོར་ེན་ེགི་ལགས།	 འཕགས་པ་གནས་བརན་
སྡ་ེཔའ་ིདག་ེསླངོ་སོགས་ཁནོ་མི་གྲངས་	༥༠༠	
ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྐུ་མགྲནོ་
གཙོ་བ་ོམཆོག་དང་ཆེ་བསདོ་སྐ་ུམགྲནོ་བཅས་
ནས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུྲབ་
མཚམས་འབ་ིགུང་བཀའ་བརུྒྱད་དགནོ་པའི་
དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཤིས་བརདོ་
གསུང་འདནོ་གནང་།
ད་ེནས་ཝར་ཎ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་གཙུག་སླབོ་དཔནོ་
ཆེན་མོ་དབང་ཕུག་རྡ་ོར་ེན་ེགི་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་དང་སྦངེ་ལོར་
བྱང་ཆུབ་ཆེན་མོའི་ཐབེས་རྩའི་དུང་ཆེ་དང་
ལ་དྭགས་རྒྱལ་སིྤའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་མོ་སྒམོ་
སུྒབ་བས་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།		རྒྱལ་
སིྤ་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་བཅས་
ནས་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་
རེས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་
དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་
འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 གནས་

ཆེན་འདརི་བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་དབྱར་གནས་ཐངེས་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལ་ྔ
མཛད་ཡོད།	 	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིགནས་ཆེན་འདརི་
འབི་གུང་སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་འབི་གུང་བཀའ་བརུྒྱད་དགོན་
པས་འཕགས་པ་གནས་བརན་སྡ་ེཔའི་དགེ་
སླངོ་དགུ་བཅུ་ཙམ་གདན་ཞུས་ཀིས་མཉན་
ཡོད་གནས་ཆེན་ལྟ་ེགནས་ཁང་ད་ུཟླ་གྲངས་
གསུམ་རིང་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་
དབྱར་གནས་གོ་སིྒག་གནང་བར་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཐངེས་འདརི་ནང་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ་
ཁག་ལྷན་འཛོམས་བུྱང་བ་འདི་ཉདི་སྐལ་བ་
བཟང་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།	 ནང་པའ་ིབསན་པ་
འདི་ཉདི་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་སླད་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱ་རུྒྱའི་འགན་ཡོད་པ་
དང་།	 ནང་པའ་ིབསན་པ་འད་ིཉདི་གང་ཟག་
སྒརེ་གི་ཁ་ེཕན་ཙམ་མིན་པར་སྐ་ེའགྲ་ོཡོངས་
ཀི་ཕན་བདའེ་ིསདླ་ཡིན།	 ཕྲན་རང་ཉདི་ལ་
མཚོན་ན།	 	 འདརི་བཅར་དགསོ་དནོ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 འབ་ིགུང་སྐབས་མགནོ་ཆེ་ཚང་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཆེ་མཐངོ་མཚོན་སདླ་བཅར་
བ་ཡིན།	ཞསེ་གསུང་།
ད་ེནས་འབ་ིགུང་སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་

སྙངི་པརོ།	 སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་འདལུ་བའི་ཁིམས་ཕལ་ཆེ་བ་
གནས་འདརི་གསུངས་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་སལོ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དགག་དབྱ་ེཐངེས་དང་
པ་ོགནས་འདིར་ཚོགས་ཡོད་པར་བརནེ།	
གནས་འད་ིན་ིསནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་བཞུགས་གནས་ཀུན་གི་ནང་ནས་གཙོ་
བ་ོཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་
འད་མིན་ནས་ཕབེས་པའི་འཕགས་པ་གནས་
བརན་སྡ་ེཔའི་དགེ་སླངོ་རྣམས་ཟླ་གྲངས་
གསུམ་གི་རིང་ཁོར་ཡུག་སོགས་གང་ཅིའི་
ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ངསེ་ཡིན་
ནའང་།	 ཐངེས་འདའི་ིདབྱར་གནས་ལེགས་
གུྲབ་བུྱང་བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།
མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་ལ་དགྭས་དང་།	ཏ་ིཔུ་རའ་ི
གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་རིག་
གཞུང་དང་འབལེ་བའི་གཞས་སྣ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུ་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་མཉན་ཡོད་ད་ུདབྱར་གནས་གྲལོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་
ལནྷ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་རྒྱ་སྐད་ཚན་པའི་ཆེད་
དམིགས་བཀར་ལས་དུང་	༡	དང་རྒན་དུང་	
༡	 བཅས་ལས་བྱདེ་ས་མིག་ཁ་སྐངོ་ཆེད་
གསར་འདམེས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
ན།	 གཤམ་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའ་ིཆ་རྐནེ་
ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སནྙ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
ག༽		ཕི་དལི་རྒྱ་སདྐ་ཚན་པའ་ིཆེད་དམིགས་
བཀར་ལས་དུང་	༡	དང།	རྒན་དུང་	༡	ས་
སངོ་ཐགོ་ལས་བྱདེ་འདམེས་སུྒག་གི་རུྒྱགས་	
ལེན་ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ཤེས་ཚད།				རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་ཉུང་མཐར་
ཚད་ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཅིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐནོ་པའམ།	 	 ད་ེདང་
མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཡོད་པ།	
ཅི་ས་ེཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་མེད་ཀང་ཡིག་
རུྒྱགས་གཏངོ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་སྤདོ་རུྒྱ།
༢༽	ལོ་ཚད།					༢༠༡༩།༡༠།༣༡			ཉནི་
རང་ལོ་	༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
༣༽	རུྒྱགས་གཞི།	ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་འགྲ་ོ

རྣམས་བདོ་ཡིག་དང་།	 	 རྒྱ་ཡིག་གཉསི་ཀི་
འབ་ིརུྒྱགས་དང་།		ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
༤༽	མཆན།			རུྒྱགས་འཕྲདོ་པར་བདོ་ཡིག་
ལ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	༣༣	དང།	རྒྱ་ཡིག་
ལ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	༧༠	ལོན་དགསོ།
གོང་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའི་ཆེད་ཆ་རྐེན་
ལྡན་རིགས་ནས་གནས་རིམ་གཅིག་ལ་མ་
གཏགོས་སནྙ་འབུལ་མི་ཆོག་པ་དང་།	 ཆ་
རྐེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་
དང།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	
གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་	 www.tibet.net ནས་
བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་
འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་
རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་
རསེ།
༡༽རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	༢	
རེ་དང།	one passport & one stamp size

༢༽འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་ལག་
འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་དགསོ་
མཁའོི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་
Marks Card & Degree Certificate 

བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽			འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི

དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོ
དང་།	 གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽	སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང།	ད་ེ
མིན་རང་ལོའི་ཁུངས་སྐལེ་ཆེད་འཛིན་རིམ་	
༡༠	 པའ་ི	 Birth Certificate/Class-X  

Certificate	ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའི་ངསོ་སྦརོ་ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉདི་
ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་པའི་ལས་
དམ་དང།	ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༦༽རང་ཉདི་གཏན་སདོ་བྱ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་
སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ Charac-

ter Certificate	ང་ོམ།
༧༽		གལ་སདི་སིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་རངུ་ནང་
གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རིགས་
ཡིན་ན་སྡ་ེཚན་དའེ་ིའགན་འཛིན་ནས་དགག་	
ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	No Objection Let-

ter	ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།	གངོ་
གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཚང་མར་འབལེ་
ཡོད་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན།	ཡང་ན།	ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་
གི་ལས་བྱདེ་གང་རངུ་ཞིག་ནས་	ཞིབ་འཇུག་
གིས་དག་མཆན་མཚན་རགས་དང།	 ལས་
དམ་ངསེ་པར་འཁདོ་	 Attestation	 ཏ་ེ
འབུལ་དགསོ།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༡	ཉནི་རྒྱབ་
ཚོདུ་	 ༤	 པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་
གཞིས་དང།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་
བ་གནང་བདའེ་ིཁ་བྱང་།	 ཁ་དཔར་ཨང་།	
གླགོ་འཕྲནི།	 E-Mail	 སོགས་ཁ་གསལ་
བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་མཚན་
བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ།	
གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་
འབྱརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་
འབྱརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་
ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐོག་འབདོ་བརྡ་བྱ་རུྒྱར་
སབྐས་བསནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོ
མ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབྱརོ་ཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་

སུ།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	ལ།།
Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong, 

Dharamsala-176215

Distt.Kangra(H.P)

Mobile: 7018945877 & 9650219687

E-mail:psc@tibet.net

ཕི་དལི་རྒྱ་སདྐ་ཚན་པའ་ིཆེད་དམིགས་བཀར་ལས་དུང་	༡	དང་རྒན་དུང་	༡	གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
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༄༅།	།བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཆེས་མཐའོི་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ད་ུལས་བྱདེ་
ས་མིག་ཁ་སྐངོ་ཆེད་གསར་འདམེས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 གཤམ་གསལ་ས་
མིག་སོ་སོའི་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་
ཞུའ་ིལས་བྱདེ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་
ཞུ།
ཀ༽				དུང་ལས་ས་མིག་	༢	ཆེད་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།	ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ།
༢༽	 ཤེས་མངོ།	 	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་
ཞིག་ནས་ཁིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་	
LLM	བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའམ།
LLB	 བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ིལག་
འཁེར་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཁིམས་དནོ་ལས་
དནོ་ཐོག་ལོ་གཉིས་ཧྲིལ་པ་ོཡན་གི་ལས་
ཀའ་ིཉམས་མངོ་ཡོད་པ།	 ༼ཉམས་མངོ་
ད ེ་བཞིན་ཞོར་ལས་མིན་པར་ལས་དུས་																																		
ཆ་ཚང་	Full Time	ཡིན་པ་དགསོ།༽								
༣༽		ལོ་ཚད།				༢༠༡༩།༡༠།༣༡	ཉནི་
རང་ལོ་	༣༠	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༣༥	ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
༤༽	རུྒྱགས་གཞི།	བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	སིྤ་མང་གཏུག་
གཤེར་ཁམིས་ཡིག	ས་ཁང་སིྒག་གཞི་གསུམ་
གི་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།	ད་ེ

བཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་																															
ཁིམས་ལུགས་སྐརོ་འབི་རུྒྱགས་དང་ངག་
རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།
ཁ༽				ལས་ཁུངས་ད་ོདམོ་པའ་ིས་མིག་	༢	
ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།		ས་གནས་ཁམིས་དུང་	༡	
དང་།	ཁམིས་དནོ་ལས་བྱདེ་	༡
༢༽	ཤེས་ཚད།			ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་
ཞིག་ནས་ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་
རབ་འབྱམས་པ་	LLB	བསབླ་པ་མཐར་སོན་
པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ།	
༣༽		ལོ་ཚད།				༢༠༡༩།༡༠།༣༡	ཉནི་
རང་ལོ་	༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
༤༽	རུྒྱགས་གཞི།	བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	སིྤ་མང་གཏུག་
གཤེར་ཁམིས་ཡིག	ས་ཁང་སིྒག་གཞི་གསུམ་
གི་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།	ད་ེ
བཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་																															
ཁིམས་ལུགས་སྐརོ་འབི་རུྒྱགས་དང་ངག་
རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།
༤༽	མཆན།						 རུྒྱགས་འཕྲདོ་པར་
བདོ་ཡིག་ལ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	༣༣	དང།	
ཨིན་ཡིག་ལ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	༧༠	ལོན་
དགསོ།
གོང་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའི་ཆེད་ཆ་རྐེན་
ལྡན་རིགས་ནས་གནས་རིམ་གཅིག་ལ་མ་

གཏགོས་སནྙ་འབུལ་མི་ཆོག་པ་དང་།	 ཆ་
རྐེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་
དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	
གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ www.tibet.net	 ནས་
བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་
འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་
རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་
རསེ།
༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
༢	 རེ་དང།	 one passport & one stamp 

size

༢༽	 འཛིན་རིམ་བཅིསུ་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་
ལག་འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་
དགོས་མཁའོི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་
འཁརེ་	Marks Card & Degree Certifi-

cate	བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽			འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོ
དང་།	 གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽				སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང་།	
ད་ེམིན་རང་ལོའི་ཁུངས་སྐེལ་ཆེད་འཛིན་
རིམ་	༡༠	པའ་ི	Birth Certificate/Class-

X Certificate	ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང་།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་

རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ MC	ཁ་གསར་སངེ་རང་
ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་པའི་
ལས་དམ་དང་།	ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༦༽	 རང་ཉདི་གཏན་སདོ་བྱ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་དམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བྱ་
སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	Charac-

ter Certificate	ང་ོམ།
༧༽		གལ་སདི་སིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་རངུ་ནང་
གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རིགས་
ཡིན་ན་སྡ་ེཚན་དའེ་ིའགན་འཛིན་ནས་དགག་	
ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ No Objection 

Letter	 ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།	
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཚང་མར་	
འབལེ་ཡོད་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དམ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན།	ཡང་ན།	ཟུང་དུང་གནས་རིམ་
ཡན་གི་ལས་བྱདེ་གང་རངུ་ཞིག་ནས་	 ཞིབ་
འཇུག་གིས་དག་མཆན་མཚན་རགས་དང་།	
ལས་དམ་ངསེ་པར་འཁདོ་ Attestation	 ཏ་ེ
འབུལ་དགསོ།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༡	ཉནི་རྒྱབ་
ཚོདུ་	 ༤	 པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་
གཞིས་དང་།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་
བ་གནང་བདའེ་ིཁ་བྱང་།	 ཁ་དཔར་ཨང་།	
གླགོ་འཕྲནི། E-Mail	 སོགས་ཁ་གསལ་
བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་མཚན་

བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ།	
གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་
འབྱརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་
འབྱརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་
ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐོག་འབདོ་བརྡ་བྱ་རུྒྱར་
སབྐས་བསནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོ
མ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབྱརོ་ཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	ལ།།
Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong, 

Dharamsala-176215

Distt.Kangra(H.P)

Mobil: 7018945877 & 9650219687

E-mail:psc@tibet.net

ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་གསོ་དགསོ་གལ་སྐརོ་གསུངས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༤	ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཅེག་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་པཱག་ནང་ཞི་བདའེི་ལནྷ་
ཚོགས་ཐངེས་	༢༣	Forum 2000	སབྐས་
དང་བསནུ།		བགྲ་ོགླངེ་ལས་རིམ་ཞིག་སབྐས་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤོད་ཀི་སླབོ་གསོ་
དགསོ་གལ་སྐརོ་གསུངས་འདགུ	 	 བཟང་
སྤདོ་གཞི་རྩར་གུར་བའི་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
གི་སླབོ་གསོ་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུྱང་ན་དངེ་སབྐས་
འཛམ་གླིང་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་

ངལ་ད་ེདག་ལ་གདངོ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་སྐརོ་
དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི

དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགངོས་བཞདེ་ལརྟ་རིས་
མེད་ཀི་བཟང་སྤདོ་གཞི་རྩར་བཟུང་བའ་ིདངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་ལུགས་	 SEE learn-

ing	 དར་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་མཛད་བཞིན་
པའ་ིརླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་སྐརོ་གསུངས་
འདགུ
ཕོགས་མཚུངས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་
ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་
ཉམས་རུྒད་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་
སིད་འཛིན་ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞབས་ཝ་སི་
ལབ་ཧ་ཝལེ་	 Vaclav Havel	 མཆོག་གིས་

བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་ཁུར་བཞེས་ཕགོས་ཀི་
ཤུགས་རྐེན་ད་ེཆབ་སིད་ནང་སླབེས་སྐརོ་

སོགས་གསུངས།			བགྲ་ོགླངེ་སབྐས་ཀ་ོརོ་ཤི་
ཡའ་ིཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་	 Haykuhi 

Harutyunyan མཆོག་སོགས་ཕབེས་འདགུ
སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དངེ་སབྐས་
ཆབ་སིད་འགོ་ཁིད་ཁག་གཅིག་ཆབ་སིད་ཀི་
ལས་དནོ་རང་ལ་རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་ལ་ྟ
བུའི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་དབང་ཆར་རྔམ་
སེམས་སྐེ་བཞིན་པར་བརནེ་མི་མང་གིས་
རང་ཉིད་ལ་དཀི་བའི་ལས་འགན་རྣམས་
རིམ་བཞིན་བརསེ་ནས་དབང་ཆའི་འཐབ་
རྩདོ་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སབས།		
དསུ་བཀག་རྒྱས་བཅད་ཐགོ་ནས་འགོ་ཁིད་
ཀི་ལས་འགན་ལ་ཚོད་འཛིན་གནང་དགོས་
པའ་ིབསམ་ཚུལ་གསུངས།	
བགྲ་ོགླངེ་སྐབས་དརེ་དངེ་སྐབས་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་རང་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་དང་དགསོ་མཁ།ོ	 དབང་
ཆ་སོགས་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པ་ལས་མི་
མང་ཐོག་ལས་འགན་ཇི་ཡིན་སྐརོ་བསམ་
བླ་ོབཏང་གི་མེད་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་བུྱང་འདགུ	
ཕོགས་མཚུངས་གང་ཟག་སྒརེ ་གི ་ལས་
འགན་དང་སིྤ་མང་གི་ཤེས་ཡོན་གོ་རགོས་
འཕལེ་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སོགས་སྐརོ་གླངེ་
མོལ་གནང་འདགུ	
བགྲ་ོགླངེ་གི་མཐའ་མར་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་

ལམ་ལུགས་ད་ེབཟང་སྤརོ་གཞི་རྩར་བཟུང་
བ་ཞིག་དགསོ་གལ་དང་།	 ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་
ཚོ་ཞེས་ཕོགས་ཕན་ཚུན་རང་རྒྱལ་གཞན་
ཕམ་གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ད་ེརསེ་ལུས་
ཀི་བསམ་བླ་ོཞིག་ཡིན་སབས་རང་དང་གཞན་
དབར་བར་ཐག་ད་ེཇ་ེཉུང་ད་ུབཏང་བ་བརུྒྱད་
འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེལྡན་པ་ཞིག་སུྐན་ཐུབ་
ཐབས་སྐརོ་བཀའ་མོལ་གནང་འདགུ	
ད་ེརིང་ཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་
གཞནོ་སྐ་ུཞབས་ Jiri Ruzicka	 མཆོག་
དང་།	 	 ཡུལ་དའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ Přemysl Rabas	 མཆོག་ལནྷ་
ཞུགས་ཐགོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་

སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེ
ནས་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	གླགོ་རྡལུ་འཕུྲལ་
ཆས་ཀིས་སོ་ལ་ྟབྱདེ་བཞིན་པའི་དསུ་རབས་	
༢༡	 རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སངས། Human Rights in the 21st 

Century Digital Surveillance State  

ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁོངས་སཾ་བྷ་ོ
ཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༢༠	 འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་བཅར་
མཁན་དག་ེལས་ཟུར་པ་དང་ཞབས་ལོ་	 ༢༠	
འཁོར་བའི་དགེ་ལས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཁདེ་རང་ཚོ་བདོ་
པའི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མཁན་
རེད།	 མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒྱས་འགྲ་ོརུྒྱ་
དང་གཙོ་ཆེར་མིའི་བསམ་བླ་ོཡར་རྒྱས་འགྲ་ོ
བར་ཤེས་ཡོན་ཧ་ཅང་དགསོ་གལ་ཆེ།	 ཁདེ་
ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་ནང་ཞབས་ཕི་
ཞུས་ཡོད།	 བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ང་
ཚོ་བདོ་པ་ཆབ་སདི་ཐགོ་ནས་ད་ེསའྔང་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་མངོ་ཡོད།	 	 བདོ་སིལ་བུར་
ཐརོ་སྐབས་ནས་བཟུང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
འཕྲད་མངོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་རིགས་ཟརེ་
བ་ད་ེརྩ་བརླག་རྩ་བ་ནས་གཏང་མ་ཐུབ་པར་

གནས་ཡོད།	 	 གཙོ་ཆེར་རྒྱ་མིས་བདོ་ནང་
ད་ུབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་

དགསོ་འདགུ་ཟརེ་ནས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་བདོ་མི་ས་ཡ་
དུག་གི་སེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་མ་བརླག་
པར་གནས་ཡོད།	

ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོབདོ་མི་རིགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
ནས་མི་རིགས་ཀི་ལར་རྒྱ་ཉམས་མེད་ངང་

སུང་སྐབོ་བྱས་པ་ལས་བུྱང་ཡོད།	 རྒྱ་མིས་
འདས་པའ་ིལོ་བདནུ་ཅུ་ཙམ་རིང་དག་གནནོ་
སོགས་ཐབས་ཤེས་འཇམ་རུྩབ་སྣ་ཚོགས་
བྱས་ནས་བདོ་མིའ་ིགཉའ་གཅགོ་ཐབས་བྱས་
ཀང་ལམ་ལྷངོས་བུྱང་མེད།	 	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོ
ང་ཚོར་བདོ་པའ་ིཤེས་ཡོན་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་
དསེ་རེད་འདགུ	 	 ད་བར་རྒྱ་གར་ནང་རནེ་
གཞི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཚུགས་འདགུ	 	 ད་དངུ་
མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགས་རྒྱག་
དགསོ།	
ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ནའང་ལོ་	 ༨༤	 སླབེས་
ཡོད།	 གཟུགས་པ་ོཧ་ཅང་བད་ེཐག་ཆོད་
འདགུ	 	 བདོ་མི་རིགས་འད་ིངསོ་ཀིས་དསུ་
རག་ཏུ་སེམས་ནང་བཅངས་ཡོད།	 ས་ྔམོ་
ལུང་བསན་འགའ་ཤས་བུྱང་ཡོད་རེད།	 ལུང་
བསན་ནང་ངསོ་རང་ལོ་ང་ོ	 ༡༡༣	 བར་

འཚོ་ཐུབ་པ་གསལ་ཡོད།	 	 ད་ལ་ྟངསོ་རང་
གཟུགས་པ་ོབད་ེཐག་ཆོད་འདགུ	 	 	 ངསོ་
ཀིས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གྲངས་བར་འཚོ་རུྒྱའི་
སེམས་ཤུགས་སྐ་ེབཞིན་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་
འགོ་ཁིད་ནས་ཁེད་ཚོས་ཀང་ཆོས་དང་
འཇིག་རནེ་གང་གི་ཆ་ནས་ཧྲ་ཏག་ཏག་བྱདེ་
ཐུབ་པ་ཞིག་དགསོ་རེད།	 ཁདེ་ཚོ་ཙམ་མིན་
པར་ཁདེ་ཚོའི་ལམ་སནོ་འགོ་འཚར་ལོངས་
བྱདེ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེའི་འགོ་ཁིད་འགོ་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱེད་
ཐུབ་མཁན་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱ་རུྒྱ་ད་ེཁདེ་
ཚོས་སེམས་ནང་ཞགོ		ཧུར་ཐག་གིས།	བཀ་
ཤིས་བད་ེལེགས།	 	 	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
འདགུ		

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་

སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༡༧	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་སྦལེ་ཇམ་རྒྱལ་ས་
སྦར་སེལ་ད་ུཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་ས་སོ་ལི་	 David 

Sassoli	 མཆོག་གིས་གཙོས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་

ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གཞན་གསུམ་ས་ེསྐུ ་
ཞབས་ Petra De Sutter	 མཆོག་དང་།	
སྐ་ུཞབས་Dinesh Dhamija མཆོག		ད་ེབཞིན་
སྐ་ུཞབས་	 Tomas Zdechovsky མཆོག་

བཅས་ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་ཁོང་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་།	
བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཞུས་པ་མ་ཟད།	 	 མུ་མཐུད་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལརྟ་
ཁོང་རྣམས་ནས་ཀང་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའི་ཁས་
ལེན་ཡང་གནང་འདགུ	 	 ཕདེ་ཡོལ་ད་ུསདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་སྦལེ ་ཇམ་གྲོས་ཚོགས་
གོང་མའི་ནང་ཕབེས་ནས་གྲསོ་ཚོགས་གོང་
མའ་ིའཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུ Sabine de Bet-

hune	 མཆོག་དང་།	 	 ལམྕ་སྐ་ུ	 Els Van 

Hoof	 མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་འདགུ	 	 མཇལ་འཕྲད་སབྐས་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སངས་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གནས་དུས་ཚོད་རིྩས་ཀིས་༸རྒྱལ་
བའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱ་ཆབ་སིད་
ཀི་དགོས་མཁོར་མཐོང་ནས་ངན་བུྱས་སྣ་

ཚོགས་གཤོམ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གསལ་བཤད་
ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 	 	 བ་ླསུྤལ་
ཡང་སིད་རྩད་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་ལུགས་
ད་ེནི་བདོ་མི་ནང་པ་ཚོའི་ཐུན་མིན་ཉམས་
བཞེས་ཤིག་ཡིན་པར་བརནེ་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་
རྒྱ་ནག་གུང་བན་སིད་གཞུང་གིས་དརེ་ཐེ་
བུྱས་བྱདེ་མི་རངུ་བ་གསུངས་འདགུ	
ལྷག་པར་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དཔལ་འབྱོར་གི་སབོས་ཤུགས་འགོ་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁནོ་ད་ུམང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་
དརེ་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་དགསོ་པའ་ིགནད་
དནོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 	 ཡུ་རོབ་གྲསོ་
ཚོགས་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ས་ེགྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་མགགོས་མུར་གསལ་
ཐབས་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་
འདགུ	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་དགསོ་པ་
ད་ེན་ིབདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 ག་ོལའ་ིགནམ་
གཤིས་ལའང་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་།	

ལྷག་པར་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་འབྱརོ་
ན་ིསིྤ་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པར་བརནེ་ཚང་མས་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་གལ་
སྐརོ་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཚོས་ཀང་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུངས་པར་རྒྱབ་སྐོར་དང་མོས་མཐུན་
གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་འདགུ	 	 སརྦ་
སེལ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ		
སྦར་སེལ་ཁུལ་གི་མཛད་རིམ་ལེགས་གུྲབ་
རསེ་སིད་སྐངོ་མཆོག་འཇར་མན་ད་ུཕབེས་
འབྱརོ་བུྱང་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི ་དདེ་དཔནོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འདི་ལོའི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་ཐོབ་མཁན་ཨི་ཐོ་པི་ཡའི་སིད་བླནོ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་འདགུ
ད་ེཡང་ན་ོབལེ་གཟངེས་རགས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ལོའི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ད་ེ
བཞིན་གླིང་ཆེན་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཨི་ཐ་ོཔི་ཡའི་

Ethiopia	 ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་ཨ་བྷ་ེཨེ་མ་ད་ི
ཨ་ལི་	Abiy Ahmed Ali	མཆོག་ལ་འབུལ་
རུྒྱའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
གནང་འདགུ		དརེ་བརནེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སདི་བླནོ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་དནོ།	
ཨི་ཐ་ོཔ་ིཡ་	 Ethiopia	 ཡུལ་དང་ཁིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་རི་ཊི་རི་ཡའ་ི	 Eritrea 

དབར་འདམུ་འགྲིག་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཡུན་
རིང་ནས་འབད་བརྩནོ་གནང་འབས་སུ་ད་ཆ་
ཡུལ་གཉསི་འཆམ་མཐུན་ངང་ཞི་བད་ེམཉམ་

གནས་ཐུབ་པ་དསེ་ཡུལ་གཉསི་ཙམ་མ་ཟད།	
འཛམ་གླངི་གཞན་ལའང་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོ
ཞིག་བསུྐན་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།		སྐ་ུཉདི་ནས་
གླིང་ཆེན་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཤར་ཕོགས་དང་།	
བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་ད་ུཞི་བདའེ་ིཁརོ་ཡུག་སུྐབ་
ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པ་
དསེ་ངསོ་ལའང་བླ་ོསྐདེ་ཆེན་པ་ོཐབོ་བུྱང་།	
སྐུ་ཉིད་ནས་ཨི་རི་ཊི་རི་ཡའི་ཡུལ་གི་སིད་
འཛིན་སྐུ ་ཞབས་ཨི ་ས་ཡི ་སི ་ཨབ་ཝར་
ཀི་	 Isaias Afwerki	 མཆོག་དང་འབལེ་
བ་གནང་སངས་དང་།	 སདི་འཛིན་མཆོག་

ནས་ཀང་དརེ་བཟང་ཕགོས་ཀི་རྣམ་འགུར་
བསན་གནང་བ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་འཁནོ་
འཛིན་སངྤས་པའ་ིའཆམ་མཐུན་གི་ཁརོ་ཡུག་
བཟང་པ་ོཞིག་སུྐན་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།		རྣམ་
པ་གཉིས་ཀིས་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཙམ་
མིན་པར་ང་ོཐགོ་ཕག་ལེན་ཐགོ་ནས་ཞི་བད་ེ
བསུྐན་གནང་ཡོད།		དསེ་གང་མཚོན་བཞིན་
ཡོད་པ་བརདོ་ན།	 དནོ་དམ་འཁནོ་འཛིན་
སྤངས་ཏ་ེའཆམ་མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་སུྐན་
རུྒྱའི་ཀུན་སླངོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་ཡོད་ཚེ་
ཞི་བདའེི་ཁརོ་ཡུག་སུྐན་ཐུབ་ངསེ་ཡིན་པའི་

བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་བཏང་གནང་བ་རེད།	
ཕགོས་མཚུངས་སྐུ་ཉདི་ནས་གོ་ལའི་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་
ཆེད་ཨི་ཐ་ོཔ་ིཡའི་ཡུལ་ད་ུཤིང་སྣ་གང་མང་
འདབེས་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་ལ་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ངསོ་ལའང་སེམས་
འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་བུྱང་།	 ”	 	 ཞསེ་
སོགས་འཁདོ་འདགུ	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིལས་ཟུར་དང་
ཞབས་ལོ་	༢༠	འཁརོ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།


