
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༦	རབ་གནས་ས་ཕག་ལོ།

ལོ་	༤	ཨང༌།	༤

བདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༨	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 22nd  January 2020

Vol. 4 Issue 4 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

ངསོ་ལ་བསམ་བླ་ོགསར་པ་ཞིག་ཡོད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༦	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་
བཞུགས་སརྒ་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་རྒྱས་གླངི་གི་
མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུཨ་རི་བ་དང་།	 བདོ་
རིགས།	འབུག་པ།	ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་མི་
རིགས།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོདང་
ཐའ་ེཝན་གི་རྒྱ་རིགས།	 རྒྱ་གར་བ་སོགས་
ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༦༠	 བརྒལ་བར་དམིགས་
བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ཐངེས་འདརི་ར་ོར་ེགདན་ལ་བསདྡ་ནས་སང་
ཉནི་ངསོ་རང་པཱཌ་ནར་ཕིན་ནས་མངའ་སྡའེི་
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཅིག་ཡོད།	 ངསོ་ལ་བསམ་བླ་ོགསར་པ་ཞིག་
ཡོད།	ར་ོར་ེགདན་གི་ཉ་ེའཁརོ་ད་ུབ་ླམ་བཟདོ་
པ་རིན་པ་ོཆེའ་ིས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་
རང་ད་ེས་ྔདརེ་ཕིན་པ་ཡིན།	 དའེ་ིཉ་ེའཁརོ་
ད་ུརིམ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་
གནས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞིག་འཛུགས་རུྒྱ་དང་།	
གང་ལྟར་ཆོས་གཅིག་པུ་མིན་པར་སེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་།	 ཚད་མ་རིག་པ།	 ལ་ྟ
གུྲབ་སོགས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ས་ཡོད་པའི་སླབོ་

གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ཕལ་ཆེར་
གཏན་འཁལེ་བ་ཡིན།	 	 	 ད་ེལ་ྟབུ་ཞིག་བང་
རིམ་སིྒག་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་སང་ཉནི་

པཱཌ་ན་ལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་དང་
བཀའ་མོལ་ལྷདོ་ལྷདོ་ཞུ་རིྩས་ཡོད།
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་
རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་ཧ་ཅང་
རྩ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དའེ་ིཉ་ེའདབས་ལ་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ནང་
ལ་བཞག་ནས་སླབོ་སྦངོ་བ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་
ངསོ་ཀིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	ས་
གནས་གཞུང་གིས་ཀང་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་

བཞསེ་ཀི་འདགུ	 སདི་སྐངོ་དང་ཡང་ངསོ་
རང་སྔནོ་མ་སདྐ་ཆ་བུང་བ་རེད།	 ཁ་ོརང་
སེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་དའེི་སངེ་ལ་རྐང་

ལས་ཀ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རིམ་བཞིན་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་སའ་ིབས་ིགནས་ཤིག་ཆགས་སོང་ན་དརེ་
སླབོ་སྦོང་ལ་ཡོང་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་
གི་རེད་ལ།	 ངསོ་ཀང་དརེ་དསུ་ནས་དསུ་
སུ་སླབེ་ཀི་རེད།	 ར་ོར་ེགདན་ལའང་ཡོང་གི་
རེད།	ཤེས་ཡོན་གི་བས་ིགནས་གསར་པ་ཞིག་
འཛུགས་ཐུབ་པ་དསེ་ངསོ་རང་འདིར་ཡོང་
རུྒྱར་འབལེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
ང་ཚོ་དསུ་རབས་	 ༢༡	 པའ་ིནང་པ་རེད།	

དརེ་བརནེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་གནད་
འགག་ཕྲན་བུ་ཤེས་པ་བས་ཏ་ེསངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ལ་དད་པ་བུང་བ་ཡིན་ན།	 དད་
པ་ད་ེརུྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི་དད་པ་དང་དད་པ་
བརན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 	 དངེ་སང་
གིས་དསུ་ཚོད་ལ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
ཡོད་མཁན་ཚོས་ནང་པའི་ཆོས་ཇི་ལརྟ་ཡིན་
པ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱ་དང་།	སྔནོ་ལ་སྤདོ་འཇུག་
ལས་ས་ླབ་ོརེད།	བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིསྤདོ་
པ་ལ་འཇུག་པའི་སྤདོ་འཇུག་གི་དབེ་ད་ེབདོ་
ཡིག་ཙམ་མ་ཟད།	 ཧནི་ད་ིདང་ཨིན་ཇི།	 རྒྱ་
ཡིག་ནང་དའུང་ཡོད་པ་རེད།	 སྤདོ་འཇུག་
ཕྲན་བུ་བལ་ྟཐུབ་ན།	 སྤདོ་འཇུག་གི་ལེའུ་དུག་
པ་བཟདོ་པའི་ལེའུ་ནང་ཁོང་ཁ་ོལ་སྐནོ་གང་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགསུངས་ཡོད།	
འདརི་བསམ་བླ་ོཏགོ་ཙམ་གཏངོ་ཐུབ་ན་ཁངོ་
ཁ་ོཟརེ་བ་ད་ེརུྒྱ་མཚན་མི་ལནྡ་པ་ཡིན་པར་སོ་
སོའ་ིསེམས་དཀུགས།	 མི་ལའང་མི་བད་ེབ་
ཡོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་དརེ་བརནེ་བཟདོ་
པའ་ིལེའུ་ད་ེསེམས་ནང་ཁངོ་ཁ་ོཆུང་ད་ུགཏངོ་
སདླ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་འདགུ	 ཞསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་འཕྲདོ་བསནེ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་

པ་སྐ་ུཞབས་ཇགཱཏ་པརྐཤ་ན་ཌཱ་	 Shri	 Jagat	
Prakash	 Nadda	 མཆོག་རྒྱ་གར་སདི་དནོ་
ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་བྷ་ིཇེ་པི་སིད་དནོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཐངེས་	༡༤	པར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་
གནང་ཡོད།

འཚམས་འཕྲནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཞབས་
ཁདེ་ཀིས་ལོ་མང་རིང་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སདི་སིྤ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུབྷ་ིཇ་ེཔ་ིསདི་དནོ་ཚོགས་
པའ་ིནང་ཞབས་ཕི་ཞུས་གནང་ཡོད།	 ཁདེ་

ནི་བྷ་ིཇ་ེཔི་སིད་དནོ་ཚོགས་
པའི་ལས་དནོ་ཚོགས་གཙོ་
མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་
ཡིན་པར་བརནེ།	 ད་རེས་
ཁེད ་ཉིད ་ ཚོགས་གཙོར ་
འདམེས་བསྐ་ོགནང་བ་དསེ་
ཁདེ་ཀི་ཁད་ད་ུའཕགས་པའ་ི
འགོ་འཁིད་ཀི་ནསུ་པ་དང་།	
བྷི་ཇེ་པི ་སིད་ད ོན་ཚོགས་
པའི་ངསོ་ནས་ཁདེ་ལ་ཡིད་

ཆེས་བླསོ་འགེལ་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོམཚོན་གི་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ཁདེ་ན་ིབདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་གུས་བརིྩ་ཞུ་མཁན་ཞིག་དང་།	
མགནོ་པ་ོགང་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ལ་བརིྩ་

བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
དནོ་ཐགོ་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	ད་ེསྔནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་དང་།	 ར་སར་སྐ་ུཞབས་
ཁདེ་ཐངེས་ཁ་ཤས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་ཐབོ་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ཁདེ་ཀིས་བདོ་པའི་འཐབ་རྩདོ་སྐརོ་
གསལ་པ་ོམཁནེ་གི་ཡོད་སབས།	ཁདེ་ཀི་འག་ོ
འཁདི་འགོ	ཁདེ་དང་ཁདེ་ཀི་སདི་དནོ་ཚོགས་
པས་བདོ་དནོ་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རུྒྱའ་ིརེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ང་ཚོས་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་བཟུང་ས།ེ	 རྒྱ་ནག་མི་
མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་འགོ་
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ི
རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་
ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་དང་།	
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞི་བའི་

གྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༡	 པའོ་ི
ནང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་གནང་
བའི་རསེ་འབལེ་མོལ་མཚམས་ཆད་ཡོད་པ་
རེད།	 ང་ཚོས་ཞི་བའ་ིགྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
ཡོང་ཐབས་ལ་ཁདེ་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་
གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།
ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་འདས་
པའི་ལོ་ང་ོདུག་ཅུའི་རིང་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་
དང་།	 བདོ་མིར་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 སརླ་ཡང་ངས་ཁདེ་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་
གནང་བའ་ིརིང་ཁདེ་དང་།	 ཁདེ་ཀི་སདི་དནོ་
ཚོགས་པའི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གྷ་ོབ་དང་།	 མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒྱ་
གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས།	 གནས་མཆོག་ར་ོ
ར་ེགདན།	 བྷ་ིཧར་གི་རྒྱལ་ས་པཱ་ཊི་ན་བཅས་སུ་
མཛད་འཕྲནི་ཁག་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་གུྲབ་རསེ་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་༸སྐའིུ་འཕྲདོ་བཞསེ་བརག་དཔྱད་
གང་ལེགས་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༡	ཙམ་ལ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་གནང་མཛད་འདགུ
ད་ེཡང་ཐེངས་འདིར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀིས་
གངོ་བརདོ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་
འབལེ་དང་བཀའ་སླབོ།	 བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་གསར་འགོད་པའི་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།	 ད་ེབཞིན་ལྷ་ོཤར་ཨེ་
ཤི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་པ་ཁག་གཅིག་དང་།	 ད་ལམ་
བརུྒྱད་རྒྱ་རིགས་དང་བདོ་རིགས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
ཕུྲག	 བདོ་རིགས་དང་།	 སོག་པ།ོ	 ར་ཤི་ཡ།	 ཀ་ོ
རི་ཡ་སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བ་སོགས་ཀི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་
བསྐངས་ཡོད།
ད་ེཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་མཁའ་ལམ་
བརུྒྱད་ར་སའི་ཉ་ེའགྲམ་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་སབྐས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
དང་།	 སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ི
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 	 ད་ེནས་ཆིབས་
འགྲ་ོབརུྒྱད་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས་ཕབེས་ལམ་གཡས་གཡོན་
ད་ུདད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་དང་དི་བཟང་བདུག་སྤསོ་
སོགས་ཐགོས་ནས་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་སྒ་ོནས་
མཇལ་ཞུ་དང་སྦྲགས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་ཕི ་ལོ ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	ནས་ཚེས་	༢༨	བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་དང་།	 མོན་གྷ་ོདང་
ཀ་ོལི་གྷལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁུལ་གི་གཏན་
ཉནི་སླབོ་གྲྲྭར་འཚམས་གཟགིས་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་
ཚེས་	༢༩	ནས་ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༠	བར་ཁ་ེན་ཌར་
ཡོད་པའ་ི Simon Fraser	གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་	(ITEM)	ཞསེ་པའ་ིལས་འཆར་
ད་ེའགོ་འཛུགས་གནང་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་བཅུ་
ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགྲནོ་
ད་ུམགྲནོ་འབདོ་ལརྟ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེནས་ཝནེ་ཁུ་ཝར་ཁུལ་བདོ་རིགས་མི་མང་ཐུག་
འཕྲད་དང་།	 Shawnigan Lake	 སླབོ་
གྲྲྭར་གཟིགས་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཆེད་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོ
བཞུགས་སྒར་ར་ས་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ལས་རིམ་ཐགོ་མར་སྦངེ་
ལོར་ད་ུཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་ཤེས་རིག་བླནོ་
ཆེན་སྐུ ་ཞབས་སུ་རིཤ་ཀུ་མར་མཆོག་མཇལ་
འཕྲད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

	ང་ཚོས་ཞི་བའ་ིགྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ལ་ཁདེ་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་
གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།
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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་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིབྷ་ིཇ་ེཔ་ིསདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
གིས་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ར་ཇིབ་བྷིན་
ཌལ་	 Dr.Rajeev Bindal	 མཆོག་ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་བྷི་ཇེ་པི་སིད་དནོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་
འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་ཡོད།
འཚམས་འཕྲནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ང་ཚོས་

སྐུ་ཞབས་ཁེད་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	པའ་ིནང་

སྣ་ེལེན་ཞུ་རུྒྱས་གཙོས་པའི་ད་ེསྔནོ་ཐངེས་ཁ་
ཤས་སྣ་ེལེན་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་བ་དང་།	 	 ད་ེ
བཞིན་ཁདེ་རང་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གནང་བའི་སྐབས་
ཁདེ་ཀིས་ར་སའི་ཉ་ེའཁིས་ཏ་པ་ོཝན་ཁུལ་
ད་ུཆགས་པའི་མངའ་སྡའེི་དགུན་ཁའི་གྲསོ་
ཚོགས་སུ་ཁདེ་རང་དང་།	 སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག	བླནོ་ཆེན་གཞན།	གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་

མི་བཅས་ལ་གསོལ་ཇ་བཞེས་ཏགོ་འདགེས་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་ནི་བཀའ་
དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ང་ཚོས་ཁདེ་ཀིས་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་རག་ཏུ་དན་བཞིན་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ཁདེ་ནི་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་སྐརོ་གོ་
རགོས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་དང་།	
བདོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོབླསོ་ཐུབ་ཅིག་རེད།	 ང་
ཚོས་ཁདེ་ཀི་འག་ོའཁདི་འགོ	 ཁདེ་དང་ཁདེ་
ཀི་སིད་དནོ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ཐགོ་སརྔ་
ལྷག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའི་རེ་བ་དང་ཡིད་
ཆེས་ཡོད་པས།	 འབུང་འགུར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བསྐར་འཛུགས་གནང་
ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བའང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེན་ིང་
ཚོའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	ལེགས་
སྐསེ་ཆེན་པ་ོཞིག་འབུལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད།
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།	 ང་

ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་བཟུང་བའི་
ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་རྩ་ཁམིས་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཡོང་ཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀར་ཁ་ེ
ཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་འག་ོའཁདི་དང་།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞི་བའི་གྲསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ད་ེ
ཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༡	པའོ་ིནང་བདོ་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་གནང་རསེ་འབལེ་
མོལ་མཚམས་ཆད་ཡོད།	 ཁདེ་ཀི་སདི་དནོ་
ཚོགས་པས་ཞི་བའི་གྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
ཡོང་ཐབས་དང།	 བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིང་ཚོས་རེ་བ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།
ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་དང་།	 ལགྷ་

པར་ད་ུཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་མི་མང་དང་
བཅས་ནས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོདུག་ཅུའི་རིང་
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་དང་།	 བདོ་མིར་མཐུན་
འགུར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་ཤིན་
ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡ་ེནི་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཞུགས་སརྒ་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས།	 ད་ེབཞིན་
མངའ་སྡའེ་ིནང་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀང་
མང་པ་ོཡོད།	 ང་ཚོས་ཁདེ་རྣམས་ལ་བཀའ་
དནི་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སརླ་ཡང་ངས་ཁདེ་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་གནང་
བའ་ིརིང་ཁདེ་དང་།	 ཁདེ་ཀི་སདི་དནོ་
ཚོགས་པའ་ིལས་དནོ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་
ལནྡ་པ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་
འཁདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༤	རེས་
གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་
ལགས་ཀིས་ཌན་མཀ་གི་རྒྱལ་ས་ Copenha-

gen	 ནང་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀིས་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུ	 Aki-Matil-

da Hoegh-Dam མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ 
Christian Juhl	 མཆོག	 སྐ་ུཞབས་ Søren 

Søndergaard	 མཆོག	 སྐ་ུཞབས་	 Ras-

mus Nordqvist	མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
དག་གནནོ་ཇེ་ཆེར་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་།	
གཞུང་གིས་སོ་ལྟའི ་པར་ཆས་གང་སར་

བཙུགས་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་ཀི་འགྲ་ོའདགུ་
སྤོད་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བདེ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་
སནྙ་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ནས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ	
ད་ེབཞིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	ཌ་ེནཤི་	Danish 

བདོ་རིགས་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་གཉསི་ཟུང་
སྦྲལེ་ཐགོ་གོ་སིྒག་གནང་བའི་གསུང་བཤད་
ལས་རིམ་ཞིག་གི་ཐགོ་ཇི་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དག་པའོི་སབོས་ཤུགས་བདེ་སྤདོ་བདེ་

ད་ེམང་གཙོ་དང་།	 རང་དབང་།	 ཁམིས་ཀི་
དབང་བསུྒར་སོགས་ལ་འགྲལེ་བརདོ་ལོག་
པ་བདེ་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་རང་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆིག་
སིྒལ་ལ་ད་ོཕགོ་གཏངོ་གི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ས་གནས་སུ་
ཕོགས་བསྐོད་སྐབས་ཌེན་མཀ་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིཐ་ེཔ་ེ Taipei	 གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་ཏ་ེགཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་	 Shying 

Jow Lee	 ལགས་དང་།	 འགན་འཛིན་སྐ་ུ

ཞབས་	Howard Shen	ལགས་བཅས་རྣམ་
གཉསི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེཐ་ེཝན་གི་
སདི་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུཚའ་ིཨིང་ཝིན་ Tsai Ing- 

Wen	 མཆོག་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་འཚམས་

འད་ིཞུས་འདགུ
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བསོད་ནམས་
ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཌེན་མཀ་ནང་གི་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ད་ེབཞིན་ཐངེས་
དང་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཁམིས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་འབུམ་རམས་པ་ཞིང་ནརོ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་མཆོག་ལ་ཕབེས་སྐལེ་གསོལ་སནོ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༠༡	 ཚེས་	
༡༤	ཉནི་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་	༦	ཐགོ་མེ་གནྷ་
བདོ་ཀི་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུཆེས་མཐོའི་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་།	
ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ།ོ	
བཀའ་ཤག་གི་སྐ་ུཚབ་བཀའ་དུང་དང་།	འསོ་
བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་དང་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་
གཙོ་གཅིག་ལྕགོས།	 སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་པ།	
ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བེད་
བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་འབུམ་
རམས་པ་ཞིང་ནརོ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་
མཆོག་ལ་གཞུང་འབལེ་ཕབེས་སྐལེ་གསོལ་

སནོ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
གསོལ་སནོ་སབྐས།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་འབུམ་རམས་པ་ཞིང་
ནརོ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ད་
བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་ལགྷ་བསམ་
རྣམ་དག་གིས་མི་ལོ་	 ༣༥	 ལགྷ་ཙམ་ས་ི

ཞུ་ཞབས་འདགེས་ཧུར་བསྐདེ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ལགྷ་དནོ་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམཛད་
འགན་གཟངེས་ཐནོ་བསུྒབས་གནང་མཛད་
པར་བསགྔས་བརདོ་དང་།	 མ་འངོས་པར་
སྐ་ུའཚོ་བད་ེབཞསེ་ངསོ།	 མུ་མཐུད་བདོ་སིྤ་
པའི་དནོ་ད་ུཕན་ནསུ་འདནོ་སྤལེ་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བའི་འཚམས་སྨནོ་རེ་སྐུལ་གིས་བརྒྱན་

ཏ་ེདན་རནེ་མཚོན་བདེ་ད་ུདངུལ་ལས་གུྲབ་
པའ་ིམཆོད་ཀངོ་ཞིག་དང་།	 ཤིང་བང་ཐགོ་
གཟངེས་བསདོ་ལེགས་གསོལ་གི་ཤིས་ཚིག་
བཀདོ་པ་ཞིག་བཅས་འབུལ་ལམ་གནང་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་འབུམ་རམས་པ་ཞིང་
ནརོ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་མཆོག་གིས།	ཁངོ་
ཉདི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སི་ཞུའི་གོ་
སྐབས་ཐབོ་མ་ཉདི་ནས་དང་པ་ོདང་གཞག་
གིས་ལས་དནོ་བས་ཡོད་པ་དང་།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
བཀའ་དིན་ནམ་ཡང་བརེད་ཐབས་མེད་
པ།	 ཀུན་སླངོ་བཟང་པའོ་ིཐགོ་ནས་བདོ་མིིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་མང་

ཚོགས་ནས་ཡིད་ཆེས་སླབེས་ཐབས་ཐོག་
ཚང་མས་འབད་བརྩོན་བ་དགོས་པ་སོགས་
ཀི་གཞནེ་བསྐལུ་དང་།	 ཕབེས་སྐལེ་གསོལ་
སནོ་འབུལ་གཤོམ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་གི་ལས་འགུལ་ཟརེ་ནས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུབསུྒར་རུྒྱའ་ིལས་གཞི་རྒྱ་སྐདེ་བཏང་བར་
རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀིས་སྐནོ་བརདོ།

༄༅།	 །བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་མི་དམངས་
སིད ་གཞུང ་ཟེར ་བས་བདུན ་ཕྲག་སྔ ོན ་
མར།	 མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་
བརྒྱབ་ནས་མཛེས་སྡུག་ལནྡ་པའི་བདོ་ལྗངོས་
འཛུགས་སུྐན་བདེ་དགསོ།	 ཟརེ་བའ་ིཁམིས་
གཞི་བསྒགས་པ་བརུྒྱད་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུ
བསུྒར་རུྒྱའི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐདེ་བཏང་འདགུ		
ཁམིས་ད་ེཕི་ལོ་		༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	
ནས་འགོ་འཛུགས་བ་གཏན་འཁལེ་བ་དང་།		
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་པས་བརདོ་
པ་ལརྟ་ན།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་ལས་
འགུལ་དརེ་ཁག་དཀི་བས་ནས་ལོ་བཞིའི་
གོང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་
ཐོག་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆེ་ཇི་ཙམ་བས་
པ་གསལ་རགོས་ཐུབ་སྐརོ་བརདོ།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་དུག་ཅུ་ལྷག་རིང་དབུས་
དང་ས་གནས་གཞུང་གི་རིམ་པའི་ཐགོ་ནས་
བདོ་སར་དབང་སུྒར་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ལ་
དམིགས་ནས་ལས་འགུལ་ཅི་རིགས་བསདུ་
མར་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་མིའི ་ཐོག་དམ་
བསྒགས་ཇི་ཙམ་བས་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་
མིའི་ང་ོབ་ོདང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དགོས་
པ།	 བདོ་ལ་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་རང་
དབང་དགསོ་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་
འདནེ་ཞུ་དགསོ་པའི་དགསོ་འདནུ་མུ་མཐུད་
བཏནོ་པར་བརནེ།	 བདོ་མིའ་ིསྙངི་སབོས་
ཉམས་དམས་སུ་གཏངོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀིས་ཁིམས་གསར་
པ་ད་ེསྤལེ་བ་ཞིག་རེད།
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས་ཀིས།	 ༼མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་
ལ་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་ནས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་
པའི་བདོ་ལྗངོས་འཛུགས་སུྐན་བདེ་དགསོ།༽	
ཟརེ་བའི་ཁིམས་གཞི་གསར་པ་དརེ་སྐོན་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཁངོ་
གིས་ཁམིས་གསར་པ་ད་ེན་ིམི་རིགས་གཙང་
སེལ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིསདི་བུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	
ཐངེས་འདིར་བདོ་མི་རིགས་རྣམས་གཙང་
སེལ་བཏང་ནས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུབསུྒར་
རུྒྱའི་ལས་འགུལ་རྒྱ་སྐདེ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་
སབས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དང་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་
དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུང་
དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོདུག་ཅུ་ལགྷ་རིང་དག་པའོི་སབོས་ཤུགས་
ཀིས་བསུྒབ་མ་ཐུབ་པའི་ལས་དནོ་ད་ེད་ཆ་
བདོ་མིའི་ཐགོ་ཁིམས་བཙན་འགེབས་བས་
ནས་བསུྒབ་ཐབས་བས་པ་ཞིག་རེད།	ཁམིས་
གསར་པ་ད ེའི ་འོག་ནས་བོད་མི ་རིགས་
གཙང་སེལ་བཟསོ་ནས་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཅསེ་པ་
ད་ེམཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུབསུྒར་ཐབས་

བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུབསུྒར་དགོས་
སབས་ལས་འགུལ་དརེ་འགོག་རྐནེ་ཆེ་ཤོས་
བཟ་ོམཁན་ནི་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག		

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ཡུལ་གམོས་གཤིས་
ལུགས་སོགས་ཡིན་སབས།	 	 དསུ་ཇི་སདི་
ཀི་བར་ད་ུབདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོད་ེདག་
གསོན་པརོ་གནས་པ་ད་ེསིད་ད་ུབདོ་ཡུལ་རྒྱ་
ཡུལ་ད་ུབསུྒར་རུྒྱར་འགོག་རྐེན་བཟ་ོངེས་
པ་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་སདི་བུས་དསེ་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོདང་ཁད་ཆོས་ད་ེ
དག་རྩ་མེད་བཏང་བ་བརུྒྱད་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་
ཡུལ་ད་ུབསུྒར་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་
གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་
དནོ།	 ཁམིས་ད་ེབརུྒྱད་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་ཧན་
མི་རིགས་ཕནོ་ཆེ་གནས་སྤ་ོབས་ནས་བདོ་མི་
རྣམས་སརྔ་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཡིན་
བཞིན་པའི་ཁར་ཆེས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
སུ་བསུྒར་ནས་མཐར་བདོ་མི་རིགས་གཙང་
སེལ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་
བརྒྱབ་ནས་མཛེས་སྡུག་ལནྡ་པའི་བདོ་ལྗངོས་
འཛུགས་སུྐན་བདེ་དགསོ།	 ཟརེ་བའ་ིཁམིས་
ད་ེནི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ཀི་ཐགོ་ནས་བརདོ་
ན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་ལ་རང་
གི་ཐུན་མིན་ངོ་བ ོ་དང་རིག་གཞུང་སུང་
སྐོབ་བ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་སྤད་དགོས་པ་དརེ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་
བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་
དང་ཡོངས་སུ་དངོས་འགལ་ཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།		ཁམིས་གསར་
པ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་
ཚོ་སརླ་ཡང་སྡགུ་བསལྔ་ནང་ལྷུང་རུྒྱར་གདནོ་
མི་ཟ་བར་གསུངས།	
སིྤར་བཏང་ད་ལྟའི ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་
བརྒྱབ་ནས་མཛེས་སྡུག་ལནྡ་པའི་བདོ་ལྗངོས་

འཛུགས་སུྐན་བདེ་དགསོ།	 ཟརེ་བའ་ིཁམིས་
དའེི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་འདནོ་སྤལེ་བས་མེད་
ཀང་ས་གནས་གཞུང་དང་སིྒག་འཛུགས་ལ་	
༼	 ཆོག་མི་ཆོག	 ༽	 སོགས་ལམ་སནོ་མང་

པ་ོཞིག་འཁདོ་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་ཐུབ།		ད་ེཡང་
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་
གསར་འགུར་ཚན་པ་གོ་ལའི་དསུ་བབ་ཟརེ་
བའ་ིནང་།	 	 	 ཁམིས་དསེ་བདོ་མི་ཚོས་ཁ་
བལ་ལ་ང་ོརྒོལ་བས་ནས་མི་རིགས་མཐུན་
སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱག་དགོས་པའི་ལམ་
སནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་བཀདོ།	 གཞན་
ཡང་གསར་འགུར་ད་ེལརྟ་ན།	 ཁམིས་
གསར་པ་དའེི་ནང་དབུས་སའི་སིད་གཞུང་
དང་།	 ཚོགས་སྡ།ེ	 ཚོང་གི་སིྒག་འཛུགས།	
གྲངོ་གསེབ།	 སླབོ་གྲྲྭ།	 	 དམག་དནོ་སིྒག་
འཛུགས་སོགས་ཀིས་མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་
ལ་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱག་རུྒྱའི་ལས་དནོ་སྤལེ་
དགསོ་པ་བཤད།	
རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་
སདི་གཞུང་ཁག་གི་དབུ་ཁདི།	 ད་ེབཞིན་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཚན་པ་བཅས་
ཀིས་	༼	ཁམིས།	༽	ད་ེན་ིབདོ་མི་རིགས་
རིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་རྩ་མེད་ད་ུགཏང་
ཐབས་བེད་པའི་སིད་བུས་ཤིག་ཡིན་པའི་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།		ད་ེཡང་
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲསོ་
ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁ་ོ
ར་ུབྷའི་ོ Marco Rubio	མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི
སི་ཨེན་ཨེན་གསར་འགོད་པར་གསུང་དནོ།		
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ཁིམས་བཟ་ོ
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་གི་
ཁམིས་ཟརེ་བ་གཏན་འབབེ་བས་པ་དརེ་ཧང་
སང་དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད།	 	 རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་ཐབས་
བདེ་བཞིན་པ་ད་ེན་ིའགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་
བ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 	 ཨ་རིས་གཙོས་རང་
དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་བེད་བབ་

དརེ་སྐནོ་བརདོ་ནན་པ་ོགནང་དགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།	
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དནོ་དཔྱད་
ཞིབ་པ་རྒྱ་གར་གི་གསར་འགདོ་པ་རྒན་གྲས་

སྐ་ུཞབས་ཝི་ཛ་ཡ་ཀརན་ི	 Vijay Kranti 

ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གསར་ལས་ཁང་ 
India TV News	 ཞསེ་པའ་ིགསར་འགདོ་
པར་གསུངས་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཁིམས་གསར་པ་ད་ེའད་ཞིག་བཟ་ོདགོས་པ་
ད་ེན།ི	 ད་ལའྟ་ིཆར་པ་ེཅིང་གཞུང་ལ་བདོ་
ནང་མུ་མཐུད་དབང་སུྒར་བེད་ཐུབ་པའི་
འདངེ་སྤབོས་མེད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ།		
བདོ་མིར་དབང་སུྒར་བས་ཀང་བདོ་མིའི་བླ་ོ
ཁ་ནམ་ཡང་འགུག་ཐུབ་མེད།	 དརེ་བརནེ་
བདོ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུབསུྒར་ཐབས་ཆེད་
ཁམིས་ད་ེབཟསོ་པ་རེད།	
ད་ལའྟི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་རྩད་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་
ལམ་སོལ་ཐོག་བདག་དབང་ཐོབ་ཐབས་
བས་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་

༸སྐུའི་ཡང་སིད་བདག་བཟུང་བ་རུྒྱའི་ཐད་
སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོབདེ་པའི་དསུ་སྐབས་
ཤིག་ཡིན།		ད་ེའདའ་ིདསུ་སབྐས་སུ་ཁམིས་
གསར་པ་ད་ེའད་གཏན་འབབེས་བས་པ་ནི་
སརླ་ཡང་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིསངེ་།		བདོ་
མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་འགོ་
བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད་པའི་
རྣམ་འགུར་འདནོ་ཆེད་འཁབ་སནོ་གསར་པ་
ཞིག་ཅི་ལ་མིན།		ཁམིས་ད་ེགཏན་འབེབས་
བས་པའ་ིབརུྒྱད་རིམ་དའེང་དམིགས་བསལ་
བ་ཞིག་རེད།	 ད་ེའདའ་ིཁམིས་ཞིག་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་
ནས་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅུའ་ིལོ་རུྒྱས་ཁདོ་ཆེས་ཐགོ་
མ་ཆགས་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གི་
དབང་སུྒར་བས་པའི་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་
བའི་ས་ཁུལ་གཞན་གི་ནང་དའུང་ཁིམས་
ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་བཙན་འགེབས་བས་པ་དརེ་
ཡ་མཚན་སྐ་ེདགོས་པ་གང་ཡང་མ་མཐངོ་།	
ཞསེ་གསུངས།	
བདོ་ད་ེབཞིན་ད་ལའྟི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་དབེ་བའི་རང་སྐོང་
ལྗངོས་ལ་ྔཟརེ་བའི་ཁངོས་སུ་ཚུད་ཡོད་ཅིང་།	
གཞན་རྣམས་ན་ིཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་ལྷ་ོ
སོག་པ།ོ Guangxi	དང་	Ningxia	བཅས་
ཡིན་འདགུ	 	 བདོ་ལ་མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་
གི་ཁིམས་གསར་པ་བཟསོ་པ་ད་ེམཚུངས་
ཤིག་ཤར་ཏུར་ཀི ་ སི ་ཐན་ས་གནས་མི ་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་ནང་དའུང་གཏན་
འབབེས་བས་ནས་ཡུལ་མིའི་སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་དང་།	ཤེས་ཡོན་ཐབོ་ཐང་།	ད་ེབཞིན་
ཚོང་འབལེ་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་
ཡོངས་རགོས་འཕྲགོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཆེས་མཐའོ་ི
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁ་མཆུ་དབེ་འགདོ་ཨང་	
༢༠	 པའ་ིབཅད་ཁ་ད་ེབཞིན་འདདོ་བླ་ོཁངེས་
པ་ཞིག་མ་བུང་བ་དང་།	 མི་མང་ཁདོ་དའུང་
ཐག་གཅོད་དང་བདནེ་མ་བུང་བའི་བསམ་
ཚུལ་དང་བླ་ོཕམ་བུང་ཡོད་ནའང་བཅད་ཁར་
བརིྩ་འཇོག་ཞུས་པའི་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་
ད་ུསྤལེ་ཟནི་ཀང་།	 སབྐས་བབས་གལ་ཆེའ་ི
གནད་དནོ་ཞིག་དང་།	 དགྲ་དགའ་གཉནེ་
སྡུག་ཡོང་ཉནེ་བཅས་ལ་བསམ་གཞིགས།	
ལྷག་པར་བཀའ་ཟུར་སོགས་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ནས་ད་རེས་བཀའ་ཤག་
གིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀིས་བཅད་ཁའི་
བཀའ་ཁབ་ཉམས་ལེན་གནང་དགོས་པའི་
སྐུལ་འདབེས་ཡིག་ངག་གཅིག་རསེ་གཉསི་
མཐུད་འབརོ་བ་དང་།	 ལགྷ་དནོ་བདོ་བསན་

སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་གཉན་འཕྲང་
ཉག་ཕྲའི་དསུ་སྐབས་འདིར་བཅའ་ཁིམས་
ལ་བརནེ་པའ་ིདཀའ་རྙགོ་	 (constitutional 

crisis)	 མི་ཡོང་བའ་ིཆེད་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༧	ཉནི་བཅད་ཁའ་ིབཀའ་
ཁབ་ཉམས་ལེན་ཞུས་ཟནི་ཡོད་ནའང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་ཞུ་
སྦརོ་བས་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་ནང་
གླངེ་མི་དགོས་པའི་གནད་དནོ་འགའ་གླངེ་
འདགུ་པར།	 བཀའ་ཤག་ནས་ཐགོ་མའ་ི
དམིགས་ཡུལ་ལྟར་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞི་བད་ེ
ལྷངི་འཇགས་རུྒྱན་གནས་ཡོང་སླད་ད་ལྟའི་
ཆར་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་གང་ཡང་
ཞུ་རུྒྱ་མིན་པ་བཅས།	 བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༠	ལ།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
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ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
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ཁདེ་རང་ཚོ་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སིྤ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༢༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བྷ་ིཧར་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་པཱ་ཊི་ནར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་བྷི་ཧར་
ཁིམས་ལུགས་སྦངོ་བརར་བས་ིགནས་ཁང་	
Bihar Judicial Academy	 ད་ུཆིབས་
སུྒར་སྐངོ་སབྐས་པཱ་ཊི་ནའི་ཁིམས་ཁང་གོང་
མའི་ཁིམས་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་སན་ཇ་ེཀ་རོལ་	
Sanjay Karol,Chief justice Patna High 

Court ལགས་ཀིས་གཙོས་པཱ་ཊི་ནའ་ིཁམིས་
ཁང་གོང་མའི་ཁིམས་རྩདོ་པ་རྣམ་པ་དང་བྷ་ི
ཧར་ཁིམས་ལུགས་སྦངོ་བརར་བས་ིགནས་
ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་སོགས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

ད་ེཡང་ཐགོ་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་

གིས་བྷ་ིཧར་ཁིམས་ལུགས་སྦངོ་བརར་བས་ི
གནས་ཁང་གི་ར་བའི་ནང་བང་ཆུབ་ལྗནོ་
ཤིང་འདབེས་འཛུགས་གནང་གུྲབ་མཚམས་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཆིབས་སུྒར་གིས་སྣང་
གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་པ་དང་འབལེ་
ཞབས་སགེས་སངེ་༧ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ་
པཱ ་ཊི ་ནའི ་ཁིམས་ཁང་གོང་མའི་ཁིམས་
དཔནོ་སྐུ་ཞབས་སན་ཇ་ེཀ་རོལ་ལགས་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་དང་ཕབེས་བསུའི་
གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་བྷི་
ཧར་ཁིམས་ལུགས་སྦངོ་བརར་བས་ིགནས་
ཁང་ད་ུཁམིས་རྩདོ་པ་	༢༠༠	ལགྷ་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བཀུར་འསོ་མཆེད་གྲགོས་

ཕ་ོམོ་རྒན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ཞུ་རུྒྱ།	 ནམ་

རུྒྱན་ངསོ་ཀིས་འད་ིལརྟ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 རུྒྱ་
མཚན་ན་ིརྩ་བའ་ིཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་
པ་རེད།	འཛམ་གླངི་གི་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་

ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་
དགསོ།	 ཕུྲ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་ཆོས་ལུགས་
དང་མི་རིགས་ཀི་དབ་ེབ་མེད།	 ཁངོ་ཚོར་
བམས་བརྩེ་དང་འཛུམ་མདངས་ཡོད་ན་
མཉམ་ད་ུརྩདེ་མོ་རྩ་ེནས་སྡདོ་ཀི་རེད།	 རིམ་
པས་མི་རིགས་དང་།	 རིགས་རསུ།	 ཤ་
མདགོ	 ཆོས་ལུགས་ཀི་དབ་ེབ་འབདེ་ཀི་
ཡོད།	 དཀའ་ངལ་གཙོ་བ་ོང་ཚོ་རང་གིས་
བཟ་ོཡི་ཡོད།	 ལུས་སེམས་དང་མངོ་ཚོར་གི་
ཆ་ནས་ང་ཚོ་གཅིག་པ་རེད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་
བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་
གཅིག་པ་རེད།	 ང་ཚོར་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་
མཐུན་ལྡན་པའི་སིྤ་ཚོགས་དགོས་ཀི་ཡོད།	
མི་སྒརེ་གི་མི་ཚེ་དང་ཁིམ་ཚང་།	 མཐར་

སདི་སྐངོ་གཟངེས་བསདོ་ཀི་ལག་འཁརེ་དང་ལེགས་སྐསེ་
གནང་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ནས་བཟུང་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་
གུྲབ་འབས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥	 ལོན་པ་དང་།	
བདོ་ཡིག་སླབོ་ཚན་ཐོག་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་
ཆ་	 ༧༥	 ལོན་པའ་ིབདོ་རིགས་རྩ་ེཕུད་སླབོ་
མ་གྲངས་བཅུ་ལ་སིད་སྐངོ་གཟངེས་བསདོ་
ཀི་ལག་འཁེར་དང་ལེགས་སྐེས་ཧིན་སྒརོ་	
༢༥,༠༠༠།༠༠	 གནང་རུྒྱ་ཡིན་པས།	 ད་ེ
དནོ་བརྒྱ་ཆ་སོན་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ནས་
གཤམ་འཁོད་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་
དག་མཆན་བཀདོ་ད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༡༠	 ནང་ཚུད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ།
གཟངེས་བསདོ་བ་དགའ་འབུལ་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ནས་སླབོ་སྦངོ་བ་རུྒྱར་སརྔ་ལགྷ་འབད་བརྩནོ་
དང་སེམས་སྐུལ་ཐེབས་པའི་ཐོག་འབད་
བརྩནོ་དང་གུྲབ་འབས་ལའང་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་ཁངོ་རྣམ་པས་
སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་གུྲབ་འབས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་

པའི་སྒ་ོནས་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་་ཞབས་འདགེས་
གནད་སྨནི་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིརེ་སྨནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
༡༽	 ད་ོབདག་གི་དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་མ་
གཉསི་ཀི་ང་ོབཤུས།
༢༽	འཛིན་རིམ་	༡༠	པའ་ིཡིག་རུྒྱགས་གུྲབ་
འབས་ཨང་ཤོག
ཆེ་བསདོ་ཞུ་ཡུལ།		ད་ྷས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ར།
ཆེ་བསདོ་ཞུ་ཚེས།						ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༧	ཚེས་	༦	ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་ཉནི་གི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་བ་དགའ་ཐབོ་མཁན་དང་མཉམ་འཁདི་
གནང་མཁན་དྷ་སར་ཕབེས་སྐབས་གྲང་
གླགོ་མེ་འཁརོ་ཉལ་ཁ་ིཉསི་བརྩགེས་	 AC 2 

TIER	 དང་སིྤ་འཁརོ་ལེགས་གྲས་ཀི་ལམ་
གྲནོ།	 ཉནི་རེར་ལྟ་ོདདོ་ཧནི་སྒརོ་	 ༣༠༠	
ཡོད།		ལམ་བར་ཞག་སྡདོ་དགསོ་ངསེ་ཡིན་
ཚེ་ཉནི་རེར་ཁང་གླའི་དདོ་མང་མཐར་ཧིན་

སྒརོ་	༥༠༠	གནང་རུྒྱ།		གངོ་གསལ་འགྲ་ོ
གྲནོ་ཁག་རིྩས་འཕརེ་ཡོང་སདླ་ཁང་གླ་དང་།	
མེ་འཁརོ།	སིྤ་འཁརོ་སོགས་ཀི་འབལི་འཛིན་
ངོ་མ་འདི་ག་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་
ཆབས་འབུལ་ཞུ་དགསོ།			
འབལེ་གཏུག་ཁ་བང་།
བསོད་ནམས་བཟང་མོ།	
doe.lobyon@tibet.net

བླ་ོགྲསོ་རབ་གསལ།		
scholarship@tibet.net

སནྙ་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་ཁ་བང་།

Secretary
Department of Education
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala – 176215
Distt. Kangra, 
Himachal Pradesh, 
India
Ph: 01892 – 222572, 222721, 226695
E-mail: doe.lobyon@tibet.net
or scholarship@tibet.net
www.sherig.org / www.lamton.org   

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་
དང་དག་ེཆེ་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ཀི་ཟབ་སྦངོ་།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༤	
ནས་	༡༦	བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ག་ོསིྒག་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ་རོགས་སྐབོ་ཐབེས་
རྩའ་ི	 	 Global  Affairs Canada མཐུན་
འགུར་འགོ	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་
སེར་བསེ་ཡིད་དགའ་ཆོས་གླངི་ད་ུསླབོ་གྲྲྭའི་
སླབོ་སིྤ་དང་དགེ་ཆེ་རྣམས་ལ་འགོ་ཁིད་ཟབ་
སྦངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༡༤	ཉནི་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་སེར་སདྨ་གྲྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པ་ོབཀ་
ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 ཤེས་རིག་དངེ་
སལོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ར་ོ
ར་ེལགས།	ཟབ་ཁདི་པ་མན་ཝི་ཨ་རོ་ར་	Ms	
Manvi Arora ལགས་དང་།	བྷ་ེཌུར་ཡ་སེན་	
Mr Baidurya Bhusan Sen	ལགས།	ཟབ་
སྦོང་ད་ུཕབེས་པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གིས་སླབོ་
སིྤ་དང་དག་ེཆེ་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༢	

ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཤེས་ཡོན་དངེ་
སལོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ར་ོ
ར་ེལགས་ཀིས་འཚམས་འདའི་ིགསུང་བཤད་
དང་སྦྲགས།	ཟབ་སྦངོ་གི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་
ཤིག་གནང་གུྲབ་མཚམས་ཟབ་ཁདི་པ་རྣམས་
ཀིས་ཟབ་སྦངོ་སིྤ་ཡོངས་སྒམོ་གཞི་སོགས་ང་ོ
སྤདོ་གནང་།
སིྤར་ཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི།	
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལམ་སནོ་ཇི་ལརྟ་གནང་རུྒྱ།	
སླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་ཁག་སངས་
འཛིན་བདེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་བརུྒྱད་ནས་སླབོ་
སིྤ་དང་དག་ེཆེ་རྣམས་ནས་རང་རེའི་སླབོ་གྲྲྭ་
ཁག་གི་ནང་འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་སྐ་ེསིང་བདེ་
དགསོ་སྐརོ་ཡིན་འདགུ་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་གི་
བརདོ་གཞི་ཁག་ན།ི	 སླབོ་གྲྲྭའ་ིའཆར་སྣང་།	
ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི།	 དག་ེརྒན་རྣམས་
ནས་སླབོ་ཚན་འཆར་གཞི་བཟ་ོསྐབས་ལམ་
སནོ་བདེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།	།

ཐུག་ན་འཛམ་གླངི་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་
བར་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༣༠༠༠	 ལགྷ་གི་རྒྱ་
གར་གི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལ་ྟགུྲབ་དང་སྙངི་ར་ེ

གཞི་རྩ་ཆགས་ཡོད།
ལོ་ངོ་སངོ་ཕྲག་ལྷག་གི་རྒྱ་གར་གི་འཚེ་བ་
མེད་པའི་ལ་ྟགུྲབ་དང་སྙངི་ར་ེའཛམ་གླིང་ལ་
དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	དཀའ་
ངལ་ཚང་མ་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་
དགོས་པ་ལས་གོ་མཚོན་གི་ལམ་ནས་སེལ་
མི་ཐུབ།	 རྒྱ་གར་ན་ིམང་གཙོའ་ིརྒྱབ་ཁབ་
ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཁམིས་ཀིས་དབང་
སུྒར་འགོ་གནས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་འཛམ་གླངི་
གི་མི་འབརོ་མང་ཤོས་ཨང་གཉསི་པ་རེད།	
འནོ་ཀང་མི་ཚང་མ་ཞི་བདའེི་ངང་གནས་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་མི་འབརོ་
མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 མི་ཚང་མ་གཞུང་གི་
དམ་བསྒགས་འགོ་གནས་ཡོད།	ཁདེ་རང་ཚོ་

ཆེད་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སིྤ་ཚོགས་
དང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་བསུྐན་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ཁིམས་རྩོད་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་དངུལ་
གཅིག་པུའ་ིཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཕིན་
ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	
ལོ་ནས་བཟུང་ངོས་རང་བཙན་བོལ་བ་
ཆགས་པ་རེད།	ཕགོས་གཅིག་ནས་ངསོ་རང་
བཙན་བལོ་བ་རེད།	ཕགོས་གཅིག་ནས་ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མགྲནོ་པ་ོཡུན་རིང་
ཤོས་སྡདོ་མཁན་ད་ེཆགས་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཁ་
སང་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་ལེགས་
བཤད་ཀི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཡིན་ཞེས་བརདོ་ཀི་
ཡོད།	 ངསོ་རང་འཛམ་གླངི་གི་ས་ཕགོས་
གང་སར་ཕིན་ཡང་དསུ་རག་ཏུ་བམས་སྙངི་
ར་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པའི་སྐརོ་བཤད་ཀི་ཡོད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ིབ་
ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཏ་ེཆུ་ཚོད་	
༡༠	 ཡོལ་ཙམ་ལ་མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་
པར་གྲལོ་ཡོད།	 ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་པཱ་ཊི་ན་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
ཡོད་པ་བཅས།	།


