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ས་ཊོན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༨	 པའ་ི
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་མཆོག་ནས་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དགེ་ལེགས་འཇམ་དབངས་ལགས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་༦༩	 ཆ་
རྐནེ་འགོ་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་
བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༥	ཉནི་ས་ཊོན་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༨	 པའ་ིའདམེས་
ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༧	 དང་།	 ད་ེདག་གི་
ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་ཟབ་གཡང་
ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་བསྟན་འཛིན་བསོད་
ནམས་ལགས་བཅས་ནས་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་ Pranab 

Mukherjee	མཆོག་ནད་མནར་གི་རྐནེ་པས་
དགུང་ལོ་	 ༨༤	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པའ་ིཡིད་སྐ་ོབའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༡	 རེས་གཟའ་
མིག་དམར་ཉནི་བདོ་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་
མཆོག་གི་བུ་ཨ་བ་ིཇིཊ་མུ་ཁར་ཇི་	Abhijeet 

Mukherjee	ལགས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་
འཕྲནི་ཞིག་བསྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ

ཉིད་ཀི་ཕ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་ངོས་

རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་དམ་པ་
ཁངོ་དྲན་པའ་ིཐགོ་ཐུགས་སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	སྐ་ུ

ཉདི་དང་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་

གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཕི་

ལོ་	༢༠༡༦	ལོར་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་བའ་ིསྐརོ་དྲན་གསོ་མཛད་པ་དང་།	 སྐ་ུ
ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་གིས་ལོ་
མང་རིང་རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་ཞབས་འདགེས་
ཞུས་ཏེ་མཐར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོ
འདའི་ིདབུ་ཁདི་ཆགས་ཡོད།	
དམ་པ་ཁངོ་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པའོི་རིང་གཞན་
དནོ་སླད་ཕག་ལས་གནང་བར་བརནེ་མི་ཚེ་
དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བསྐལ་ཡོད་པས་ཕགོས་
གཅིག་ནས་ང་ཚོས་དགའ་བ་བསྒམོ་དགོས།	
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༨	
ནས་	 ༢༩	 བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་
ལྗངོས་ཀི་ལས་དནོ་སྐརོ་གི་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་བདནུ་པ་ཟརེ་བ་རྒྱ་ནག་
གི་རྒྱལ་ས་པ ེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་སྐབས་རྒྱ་

ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་གིས།	 དསུ་
རབས་གསར་པའི་ནང་ཁ་བྲལ་བ་ལ་ང་ོརལོ་
དང་སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་།	 མཐའ་སུང་ས་
བརན་དང་མཐའ་མཚམས་ཀི་བད་ེའཇགས་
འགན་ལེན་བཅས་བས་ནས་མཐུན་སིྒལ་
དང་།	འབརོ་ཕུག	 ཤེས་དཔལ།	 ཞི་མཐུན།	
མཛེས་སྡུག་བཅས་ལྡན་པའི་སིྤ་ཚོགས་རིང་
ལུགས་དངེ་རབས་ཅན་གི་བདོ་ལྗངོས་གསར་
པ་འཛུགས་སུྐན་ཧུར་ཐག་བདེ་དགསོ།		བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ད་ེསིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་བ་རུྒྱ་
དང་།		བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ད་ེརྒྱ་ནག་ཅན་
ད་ུའགུར་བར་སྐུལ་འདདེ་གཏངོ་དགོས་ཞེས་
གཙོ་བ་ོསདི་བུས་བཞིའ་ིཐགོ་ཁ་ཕགོས་བསྟན་

ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ད་ེསིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་སིྤ་

ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་
ཅན་ད་ུསུྒར་ཐབས་
ཀིས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་
བླ་སུྤལ་ངོས་འཛིན་
ལམ་ ལུགས་ཐོག ་
དམ་བསྒགས་བེད་
བ ཞིན ་ ཡོད ་པས །	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཚོར་བདོ་ཀི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལོངས་སུ་སྤདོ་འཇུག་དགསོ།	ཞསེ་དང་།
བ ོད་མིར་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པ་ལས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གལ་
ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་
དབང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་ལས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་
གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་བཅུག་པ་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
བཏང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 མི་མང་ལམ་ལོག་ཏུ་
འཁདི་བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་རྒྱ་
ནག་ཅན་ད་ུབསུྒར་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
ད་ེནམ་ཡང་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་གི་མ་རེད།	 རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	ལགྷ་
གི་རིང་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུ
བསུྒར་ཐབས་བས་ཡོད་ཀང་ལམ་ལྷངོས་བུང་
མེད་པ་ལས་ར་འཕྲདོ་བདེ་ཐུབ།	 ཅསེ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་
དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
སྟ་ེབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་གདོ་ཆགས་ཆེན་
པ་ོཐབེས་ཡོད།	 རང་དབང་ཁང་པས་ལོ་
ལྔ་བསྟདུ་མར་བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་རང་
དབང་ཆེས་ཚད་དམའ་ཤོས་ཨང་གཉསི་པ་
རེད་ཅསེ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་ཡོད།	 བདོ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་
མེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
བདོ་ནང་ད་བར་བདོ་མི་	༡༥༤	ཙམ་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་
ལ་ང་ོརོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	བདོ་མི་ཚོས་ད་ེནམ་ཡང་བརདེ་
ཀི་མ་རེད།	 བདོ་ནང་བརན་ལྷངི་མི་ཡོང་བའ་ི
རུྒྱ་རྐེན་གཙོ་བ་ོནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལག་བསྟར་
བས་པ་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཡིན།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་མཁགེས་འཛིན་
ཅན་གི་སདི་བུས་ལག་བསྟར་དང་དྲག་གནནོ་
བས་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྡགུ་ནས་
སྡགུ་ཏུ་འག་ོངསེ་རེད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་བར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ནི་
དངསོ་ཡོད་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན།	 བདོ་
མི་ཚོས་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་

པའ་ིརང་སདི་རང་སྐངོ་རྩདོ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བར་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 ཡང་
ན་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་ལནྷ་ད་ུ
བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་བདེ་དགསོ།
ད ེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཙེ ་ཏུང་
དང་ལས་རོགས་ཚོས་བདོ་ནི་ལག་མཐིལ་
ཡིན་ཞིང་།	 མཛུག་གུ་ལ་ྔན་ིལ་དགྭས་དང་།	
འབྲས་ལྗངོས།	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ།	 བལ་ཡུལ།	
འབུྲག་བཅས་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་ཡོད།	 མ་
འངོས་པར་ཁ་ོཔ་ཚོས་ས་ཁུལ་ད་ེདག་དབང་
སུྒར་བ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཧ་ི
མ་ཅལ་དང་ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་ཡང་དབང་སུྒར་བ་
འཆར་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ི
ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་ཡར་རྒྱས་དང་དངེ་རབས་
ཅན་ཟརེ་ནས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ད་ེབཞིན་དམག་
ས་ལ་ྟབུར་བསུྒར་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་རྒྱ་རིགས་དང་།	
དམག	 ག་ོམཚོན་སོགས་དབརོ་འདྲནེ་བདེ་
ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་
དམག་ས་ལ་ྟབུར་བསུྒར་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་
དསེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་གར་དང་
ཨེ་ཤི་ཡའི་བད་ེའཇགས་བཅས་ལ་སེམས་
འཚབ་བདེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 ཨེ་ཤི་ཡ་
ཞི་བད་ེཡོང་བར་ཐབས་ལམ་གཅིག་པུ་ན་ིབདོ་
ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ཞི་བདའེི་ས་ཁུལ་ཡིན་པ་ད་ེ
བསྐར་གསོ་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུབསུྒར་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེ
ནམ་ཡང་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་གི་མ་རེད།

དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་ཀི་
ལས་རིམ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་ཆ་ཤས་
སུ་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་དྲ་རྒྱ་
བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༩	ཉནི་བདོ་
མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་དམིགས་ཏ་ེནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
ཀི་ལས་གཞི་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་ནམས་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཀི་གལ་
གནད་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ།	 སྐབས་ར་ེ
རི་མགོ་སུྤལ་སྐུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དསུ་ཡུན་
སརྐ་མ་	 ༤༠	 རིང་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་གངས་	
༤༠	 ལགྷ་ལ་སྐབས་འགའོ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གཟབ་
རྒྱས་གནང་བ་མ་ཟད།	 མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་
ཀི་དྲ་ིབ་ཁག་ལ་ལན་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད།ཐངེས་
འདིའི་དྲ་ཐགོ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་གཙོ་སྐངོ་བ་ཚེ་
རིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་སྐབས་ར་ེརི་མགོ་སུྤལ་
སྐུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་སྐུ ་ཚེའི་
འཕནེ་པ་རགོས་པར་གཞུང་འབྲལེ་མཆོད་འབུལ་

སྨནོ་ལམ་ཚོགས་རསེ་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལས་མཚམས་བཞག་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	
ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་དམ་པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་སླད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	 རེས་གཟའ་
ཟླ་བའ་ིཉནི་གི་ཕལེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༢		ཐགོ་ལས་
ཁུངས་སོ་སོའི་ནང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༣	ནས་གཞུང་འབྲལེ་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཕིར་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་
ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མགནི་ཚབ་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	 ཚེས་	༢༡	ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགིན་ཚབ་པར་བསྐ་ོ

གཞག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	༡༩༩༦		ཟླ་	༩	ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བད་ེསིྐད་གླངི་བཟ་ོགཞིས་དང་བད་ེ

དནོ་ལས་ཁང་ད་ུདུྲང་ལས་གནས་རིམ་ཐགོ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ད་ེནས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༧	ཉནི་
ལས་བདེ་ང་ོམ་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༩	ཉནི་བད་ེསིྐད་
གླངི་བཟ་ོགྲྭའ་ིརིྩས་པར་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ཧུན་སུར་
མཉམ་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་དུྲང་གཞནོ་གནས་
རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༡	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༢༡	ཉནི་ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ཀ་སྦུག་ས་འག་ོལས་འགན་ཐགོ་ས་ྔ
འཕྲསོ་རརོ་གླིང་དང་བསུ་སྣ་མདའ་ས་འགོ་

གཅིག་ལྕགོས།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༡༠	ཉནི་རརོ་གླངི་དང་བསུ་ན་མདའ་ས་འག་ོ
གཅིག་ལྕགོས་སུ་གནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིསླབོ་བསྐདོ་ནས་ལས་
འགན་བཀདོ་སིྒག	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	ཉནི་ཟུང་
དུྲང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།		
ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༡	ཉནི་ལྡ་ི
ལི་དནོ་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	ཉནི་སརྦ་
སིལ་དནོ་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	
ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	ཉནི་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་
ད་ུགནས་སརྤ།	

ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༤	ཚེས་	༥	ཉནི་ནང་
སདི་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ལོ་གཅིག་
རིང་དམིགས་བསལ་ཕགོས་མེད་དགངོས་ཞུ།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨		ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༥	ཉནི་
དམིགས་བསལ་ཕགོས་མེད་ནས་ལས་བཅར་
ས་ྔསྣརུ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༦	ཉནི་ལྡ་ིལི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༦	ཉནི་དུྲང་
ཡིག་ཆེན་མོའི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་
གིས་ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
སྟ་ེལས་འགན་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།

སླབོ་ཡོན་དསུ་འགངས་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིསླབོ་ཡོན་ཞུ་སནྙ་དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།		ཀ༽		ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདག་ེརྩའ་ིགཙུགས་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིཞུ་སནྙ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	གི་ཕི་དྲའོ་ི
ཚོདུ་	༥	བར་དསུ་འགངས་ཞུས།	ཁ༽	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སླབོ་ཡོན་ཁངོས་གཙུགས་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིསླབོ་ཡོན་ཞུ་སནྙ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	གི་ཕི་དྲའོ་ིཚོདུ་	༥	བར་དསུ་འགངས་ཞུས།	ག༽	གཙུགས་ལག་རམ་
འབམས་པའ་ིསདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་ཞུ་སནྙ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	གི་ཕི་དྲའོ་ིཚོདུ་	༥	བར་དསུ་འགངས་ཞུས།
*	སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་གངོ་གསལ་སླབོ་ཡོན་ཆེད་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ་དང་གལ་ཏ་ེའབརོ་མེད་ཚེ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ་མིན།
འབྲལེ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།
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སུད་སིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ལ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཤོག་གངས་སུམ་ཅུ་ཅན་གི་
སནྙ་ཐ་ོཕུལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་སུད་སིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ནས་ ས་གནས་སིྤ་དམངས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
འདརུ་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལརྟ།	 སུད་
སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཞནོ་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ Thomas Büchli	
ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་སུད་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཐོ་མ་སི་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སུད་སིའི་ཕི་སིད་
ལནྷ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་གཞུང་ཚབ་ར་ཕལེ་
ན་ག་ེལི་	Rafael Nägeli	མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་རིང་ཐང་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་བ་དང་།	 འབུང་འགུར་གི་
སླབོ་གསོ་	 China’s Violations of Uni-

versal Values: Lessons for the Future	

ཞསེ་པའི་ཤོག་གངས་སུམ་ཅུ་ཅན་གི་སནྙ་ཐ་ོ
ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	 སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	 ཤར་ཐུར་ཀི་སི་
ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ཀི་ནང་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་ད་ུབཏང་དང་
གཏངོ་བཞིན་པ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སུད་
སི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནད་དནོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཡང་འཁདོ་
ཡོད།	།

རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་ཨི་ཊ་ལི་ནང་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུསླབེ་པར་བདོ་མི་དང་ཧངོ་ཀངོ་བ་ཚོས་ང་ོརལོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༥	ཉནི་
རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་ཝང་དབི་	Wang 

Yi	 གསང་བའ་ིངང་ཨི་ཊ་ལི་ནང་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུ
སླབེ་སབྐས་ཨི་ཊ་ལིའི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་ལུའི་
ཇི་ད་ེམ་ཡོ་	 Luigi Di Maio མཆོག་གིས་
སྣ་ེལེན་གནང་ཡོད་པ་དང་།	སབྐས་དརེ་བདོ་
མི་དང་ཧངོ་ཀངོ་བ་ཚོས་ཨི་ཊ་ལིའི་ཕི་སིད་
ལྷན་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བ ོད་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་
རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་།	
ཧངོ་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ཀི་
བཅའ་ཁམིས་གཏན་འབབེས་བས་པ་སོགས་
ལ་ང་ོརལོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཝང་དབི་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༥	ནས་

ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	བར་ཨི་ཊ་ལི་དང་།	ན་ེ
ཐར་ལན་ཊི།	 ནརོ་ཝ།ེ	 ཕ་རན་སི།	 འཇར་
མན་ན་ིབཅས་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའྔི་
ནང་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུབསྐདོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།	 རྒྱ་
ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁྱབ་
བརལ་ད་ུཕིན་པར་བརནེ་མི་ཁི་ཕྲག་མང་
པའོི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་མི་ས་ཡ་མང་པརོ་
རུྒྱ་ནརོ་གི་གོང་གུན་ཕགོ་ཡོད་པའི་སྐབས་
འདརི།	 རྒྱ་ནག་གི་ཧཱ་ཝ་ེའཕུྲལ་ཆས་བཟ་ོ
སུྐན་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་ཐནོ་ལ་ྔཔ་	 5G	 ཚོང་
འབྲལེ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་འབྲལེ་བསྐར་གསོ་
ཡོང་སླད་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་ཝང་
དབི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུ

བསྐདོ་ཡོད།
ཨི ་ཊ་ལིའི ་གོས་ཚོགས་གོང ་མའི ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཧངོ་ཀངོ་
གི་གཞོན་སྐསེ་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ནཱ་ཐན་ལའ་ོལགས་
ཨི་ཊ་ལིའ་ིཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་ཐུག་
འཕྲད་ཆེད་མགནོ་འབདོ་གནང་ཡོད།	 ནཱ་
ཐན་ལའ་ོལགས་ཀིས་གསར་འགོད་པ་ཚོར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་
སི་ཐན་སོགས་ཀི་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
དང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་།	 སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་སོགས་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལས་བདེ་
དགསོ་མཁ་ོབཞིན།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཁ་
སྐངོ་ཆེད་གསར་འདམེས་ཞུ་གཏན་འཁེལ་
བས།	 གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་ལརྟ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཞིང་རང་རེའི་རྩ་དནོ་ཐགོ་སི་ཞུའི་
ཞབས་འདགེས་རུྒྱན་མཐུད་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་
རྣམས་ནས་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་དུྲང་ཆེའ་ིམཚན་ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༩	ཚེས་	༡༥	ཕི་དྲ་ོཕགོ་ཚོད་	༥	འགངས་
མེད་འཚང་སནྙ་སྦྲགས་ཁང་ངམ་གླགོ་འཕྲནི་	
༼ད་ཐེངས་དམིགས་བསལ།༽གང་རུང་
བརུྒྱད་གནང་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།
ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་འཆར་དང་།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབྲལེ་མཐུད་
འགན་འཛིན་དམིགས་བཀར་དུྲང་	 གཞནོ་
གནས་རིམ་ལས་བདེ་	 ༡	 ༼གཅིག༽							
ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།	ལས་འཆར་འགན་འཛིན་	
(Project Officer)	 དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་
གཅིག་ལྕགོས།

༢༽	ཤེས་མྱངོ།			ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་
ཞིག་ནས་ཚོང་རིག་གམ་དཔལ་འབརོ་རིག་
པའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ (MBA)  

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་
པ།
དཔལ་འབརོ་འད་ུའགོད་དང་ལས་འཆར་
བཀདོ་བུས་དང་འབྲལེ་བའ་ིལས་ཀའ་ིཉམས་
མྱངོ་ལོ་	༤	ལས་མི་ཉུང་བ་ཡོད་པ།	༼ལས་
ཀའི་ཉམས་མྱོང་ད་ེབཞིན་ཞོར་ལས་མིན་
པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་	 (full time)	 ཡིན་
པ་དགསོ།༽
ལས་འཆར་བཀདོ་བུས་ཐགོ་ལས་མྱངོ་ཡོད་
ཚེ་དམིགས་བསལ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ།
༣༽	ལོ་ཚད།					༢༠༢༠།༩།༢༥		ཉནི་
རང་ལོ་	༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༣༥	ལས་
མ་བརལ་བ་དགསོ།
༤༽	རུྒྱགས་གཞི།	བདོ་ཡིག་དང་།		ཨིན་
ཡིག་སོ་སོའི ་ནང་འབྲི་རུྒྱགས་དང་ངག་
རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ་དང།	 ཨིན་ཡིག་ནང་གངོ་
གསལ་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིའབྲ་ིརུྒྱགས་
ལེན་རུྒྱ།
༥༽	 	 འདམེས་རུྒྱགས་འཕྲདོ་པར་འབྲལེ་

ཡོད་སླབོ་ཚན་དརེ་བརྒྱ་ཆ་	 ༧༠%	 དང་།	
བདོ་ཨིན་སོ་སོར་བརྒྱ་ཆ་	 ༣༣%	 	 	 རེ་
བཅས་ལོན་དགསོ་པ་ཡིན།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 གཞུང་འབྲལེ་དྲ་
རྒྱ་	 (www.tibet.net)	 བཅས་གང་རངུ་
ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་
འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཕབ་ལེན་གིས་དནོ་
ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་
རསེ།
༡༽		རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
༢	རེ། (One passport & one stamp size 

photo)

༢༽འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་ལག་
འཁྱརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 ཨང་ཤོག་ (Marks 

Card & Degree Certificate)  		བཅས་ཀི་
ང་ོབཤུས།	ལོ་གཅིག་ལས་བརལ་བའ་ིའཕྲལ་
སེལ་ལག་ཁྱརེ་ (Provisional   certificate) 

ངོས་ལེན་བ་རུྒྱ་མིན་པས་ད་ེདནོ་དགོངས་
འཇགས་ཞུ།
༣༽འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ིདཔྱ་

དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	
གཉསི་པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༤༽	སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་ན་དང་།	ད་ེ
མིན་རང་ལོའི་ཁུངས་སྐལེ་ཆེད་འཛིན་རིམ་	
༡༠	པའ་ིལག་འཁྱརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་
གང་རངུ་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་
བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་
ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་ཀི་འདྲ་པར་མཉམ་
སྦར་ཐགོ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།
༦༽རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བ་སྤདོ་
ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་				(Char-
acter	Certificate)	ང་ོམ།
༧༽	 གལ་སདི་སིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་རངུ་ནང་
གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བེད་མུས་རིགས་
ཡིན་ན་སྡ་ེཚན་དའེ་ིའགན་འཛིན་ནས་དགག་
ཆ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་དང་བཅས་གངོ་
གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབྲལེ་

ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་
འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་ཟུང་
དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་
ལས་དམ་							(Attestation)	ཞུས་
ཏ།ེ	༢༠༢༠	ཟླ	༩	ཚེས་			༡༥	ཉནི་རྒྱབ་
ཚོདུ་	 ༥	 པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིྱམ་
གཞིས་དང་།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་འབྲལེ་
བ་གནང་བདའེ་ིཁ་བང།	 ཁ་དཔར་ཨང།		
གླགོ་འཕྲནི། (E-mail)	 སོགས་ཁ་གསལ་
བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་དུྲང་ཆེའི་མཚན་
བང་ཐོག་ཕུལ་འབོར་ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ།	
གངོགསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་
འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་
འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་འསོ་ཆོས་
ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐོག་འབདོ་བར་བ་རུྒྱར་
སབྐས་བསྟནུ་ལག་འཁྱརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོ
མ་ཁག་མཉམ་འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༢༠	ཟླ་			༨								ཚེས་	༢༤	ལ།།
E-mail: psc@tibet.net

བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	༦༠	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉནི་གངས་སིྐད་སིད་
སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པས་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་
ཆུང་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ		བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་
མཁྱནེ་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་མཆོག་

སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་
བསྩལ་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་ཏ་ེམི་ལོ་	 ༦༠	
འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གི་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་
སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་བཅས་སིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་
མཚམས་ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་དར་བརྙན་
དཔར་ཐགོ་སྤན་འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་དང་།	
རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།	 ད་ེནས་

རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་པར་
ནམ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པར་
རགོས་པར་མྱ་ངན་གུད་འདདུ་ཆེད་མྱ་ངན་
ངག་གཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ཞུས་གུབ་
མཚམས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་མང་
གཙོ་གསར་གཞས་འབུལ་ལམ་ཞུས།
ད་ེརེས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་འད་ིལོ་སིད་སྐངོ་
སླབོ་ཡོན་བཞེས་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་

གཟངེས་རགས་གནང་བ་དང་།	 ཕགོས་
མཚུངས་བོད་ཀི ་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི ་
དབར་སིྐད་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབརྙན་འཕྲནི་
མཐབེ་སྡརེ་དབུ་འབདེ་གནང་།
ད་ེནས་འདི་ལོའི་སིད་སྐོང་རིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་གཟངེས་རགས་བཞེས་མཁན་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམ་པའི་མཚན་གཞུང་སྙན་སྒནོ་
ཞུས་རསེ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ི
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྡ་ེཚན་གསུམ་
གི་རྩེ་ཕུད་ཨང་རིམ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ།	
གསུམ་པ་སོན་པ་བཅས་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་སླབོ་ཕུྲག་གཟེངས་
རགས་གནང་།

ད་ེརསེ་སརྦ་སིལ་དནོ་ཁང་ནས་བཟ་ོབསུྐན་
ཞུས་པའི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོགིས་ I Admire the spirit of the 

Eurpoean Union	 ཞསེ་པའ་ིབརྙན་ཐུང་
ཞིག་དང་ཨ་རི་ནས་བཟ་ོབསུྐན་ཞུས་པའི་
བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ི Documentary	
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་མཚམས་དཔལ་ལྡན་
བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཅོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༨	ནས་	༢༩	བར་
ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་ལྗངོས་ཀི་ལས་
དནོ་སྐརོ་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
བདནུ་པ་ཟརེ་བ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་ད་ུ
འཚོགས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་
ཕིང་གིས་གཏམ་བཤད་བས་པ་ད་ེའཆར་
ཅན་ལ་ྟབུ་རེད།	འནོ་ཀང་ཕགོས་གཞན་ཞིག་
ནས་བལསྟ་ན།	ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་རེད་
འདགུ	 རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གི་དམིགས་
ཡུལ ་ནི ་བ ོད ་རྒྱ ་སྡ ེ་ལ ་བསུྒར ་ རུྒྱ ་དང ་ །	
བདོ་རིགས་རྒྱ་རིགས་ལ་བསུྒར་རུྒྱ་རེད།	 ཁ་ོ
ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ངན་པ་འདི་དྲག་གནནོ་
དང་བཙན་གནནོ་ཐོག་ནས་བེད་ཀི་ཡོད།	
བདོ་མི་རྣམས་ལ་དབ་ེའབདེ་དང་སྡུག་རུྩབ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སདི་བླནོ་
ཆེན་བདོ་ད་ུཕིན་ནས་གཏམ་བཤད་བས་པ་
ད་ེབདོ་འདི་ཕི་སིད་ཐགོ་ནས་ཀང་ཇི་ཙམ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་
ཡོང་གི་འདགུ	 ཞི་ཅིན་ཕངི་གིས་བདོ་མིར་
གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་གཏངོ་རུྒྱའི་བསམ་

བླ་ོདརོ་དགསོ་པ་དང་།	 གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་ངསེ་པར་ད་ུ
དང་ལེན་བདེ་དགསོ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་
ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་བཞིན་
དབུ་མའི ་ལམ་བརུྒྱད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་ལནྷ་ད་ུཞི་བའི་གསོ་མོལ་གང་མགགོས་
འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ད་ེལརྟ་བས་ན་སིྤ་ཚོགས་
བརན་ལྷངི་བསམ་དནོ་བཞིན་འགུབ་རུྒྱ་ཉག་
གཅིག་ཡིན།	 ཉ་ེལམ་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་ནས་སདི་སྐངོ་དང་།	 སབྐས་བཅུ་བདནུ་
པའི་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་
དནོ་འགོ་འཛུགས་གསལ་བསྒགས་གནང་
ཟནི་པ་ལརྟ།	 འཛམ་གླངི་གང་སར་གནས་
པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ཀིས་སྔནོ་འག་ོདང་
དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་གཉསི་ཀར་ཆ་ཤས་
ངསེ་པར་ད་ུལེན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	
ལོ་ལའྔ་ིནང་མང་གཙོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིའགན་
ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེངསེ་པར་ད་ུབཞསེ་རོགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་སིྤ་ཚོགས་དྲྲྭ་
ལམ་བདེ་སྤདོ་ལོག་པར་བཏང་ནས་འཆལ་
གཏམ་དང་དཀུག་ཤིང་སོགས་བདོ་མིའི་
ཆིག་སིྒལ་ལ་གནདོ་པའི་བདེ་བབ་རིགས་ཀི་
མགོ་སྐརོ་འགོ་ལ་མ་ཚུད་པར་ཡིད་གཟབ་
གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་
ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོའ་ིའསོ་
བསྡ་ུལ་ཐ་ེབུས་དང་།	 དཀགོ་གཏམ་སྤལེ་

ནས་སིྤ་ཚོགས་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རུྒྱའི་
འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོརེད་འདགུ	 བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མི་ཉུང་
ཤས་ལས་མེད་སྟབས།	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ་ཡིན་ན།	
རྔ་པ་ེཅིང་གིས་རངུ་།	 ཆབ་སདི་རིག་པའ་ི
བྲ་ོང་ཚོས་འཁབ་པ་ཡིན་ན།	 དག་དགའ་
གཉནེ་སྡགུ་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་མང་གཙོ་ཁ་
ལ་འཁྱརེ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་ན་རྩ་
བ་ཉདི་ནས་འགགི་གི་མ་རེད།	ད་ེབཞིན་དབུ་
མའི་ལམ་ཁ་ལ་འཁྱརེ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཛད་
དཀའ་བཟསོ་ན་རྩ་བ་ཉདི་ནས་འགིག་གི་མ་
རེད།	ཕགོས་མཚུངས་འསོ་བསྡ་ུཁ་ལ་འཁྱརེ་
ནས་འདྲ་མིན་བཤད་ན་འགིག་གི་མ་རེད།	
འསོ་བསྡུ་ཁ་ལ་འཁྱརེ་ནས་ཆོལ་ཁའི་འཐནེ་
འཁྱེར་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐེན་འཁྱེར།	
སིྤ་ཚོགས་དཀུག་རུྒྱའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ན་རྩ་
བ་ཉདི་ནས་འགགི་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
སིྤར་ལོ་ལྟར་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུ་སྐབས་རིག་གཞུང་གཞས་སྣ་
འཁབ་སྟནོ་སོགས་གཟགིས་འབུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་
ཀང་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་པར་ནམ་མུ་
ཁར་ཇི་མཆོག་སྐུ་ཚེ་འཕནེ་པ་རོགས་པར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་མྱ་ངན་མཚོན་
ཆེད་གཞས་སྣ་ལ་འཁབ་སྟནོ་གཟགིས་འབུལ་
ཞུས་མེད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཉ་ིཧངོ་གི་སདི་བླནོ་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་
མགགོས་མུྱར་དྲག་སྐདེ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་གི་སདི་བླནོ་དསུ་ཡུན་རིང་
ཤོས་གནང་མཁན་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ Shinzo 

Abe	 མཆོག་ནད་མནར་གི་དབང་གིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༨	ཉནི་སདི་
བླནོ་གི་ལས་གནས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་
པར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསདི་བླནོ་
མཆོག་གི་སྨན་བཅོས་ལེགས་གུབ་དང་ནད་
གཞི་མགགོས་མུྱར་དྲག་སྐདེ་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	ལགྷ་པར་སྐ་ུཉདི་ཀིས་དབུ་
འཁིད་གནང་བའི་རིང་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཀི་
སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་སུ་
བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་སདླ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དྲནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེཡང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གསུམ་
པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་སབྐས་ནས་
བཟུང་བདོ་དང་ཉི་ཧངོ་དབར་ནང་ཆོས་
ཀི་འབྲལེ་ལམ་དབུ་ཚུགས་ཤིང་།	 སིྤ་ནརོ་
༧གོས་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་ད་ུཕབེས་རསེ་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ་དང་།	ད་ེནས་བཟུང་

མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཐངེས་
འགའ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་སྟབས།	 ཉ་ིཧངོ་
མང་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་དང་
རིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་རུ་སླབེས་
ཡོད།
ཆབ་སིད་ཀི་ཐད་ནས་བཤད་ནའང་ཉ་ིཧངོ་

གིས་བདོ་ཀི་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་སླར་གསོ་ཡོང་སླད་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་

མི་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་
སིད་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གསོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི ་སྐུ ་ཚབ་དབར་གོས་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།
ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་ཉ་ིཧངོ་མང་གཙོ་ཆབ་

སདི་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའ་ིསབྐས།	
ཁོང་གིས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཆེད་ཐུགས་

ཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་ཞིང་།	 ཉ་ིཧངོ་གསོ་
ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ནི་
འཛམ་གླངི་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༩༣	
ལས་གུབ་པའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	

དང་།	 ༢༠༡༦།	 ༢༠༡༧།	 ༢༠༡༨།	 ༢༠༡༩	
བཅས་བསྟུད་མར་ཉི་ཧངོ་ནང་འཚམས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་སབྐས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
རྣམས་ནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་
སབྐས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁིམས་སྒམོ་གཞི་
འགོ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའ་ིརང་སདི་རང་སྐངོ་འཐབོ་ཐབས་སུ་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གིས་
བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ཆོས་དད་དང་།	 ཤེས་ཡོན།	 རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་སོགས་ཀི་རང་དབང་ལ་དྲག་
གནནོ་བས་དང་བདེ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལས་བདེ་
དགསོ་མཁ་ོབཞིན།	ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཁ་སྐངོ་
ཆེད་གསར་འདམེས་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བས།	
གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་ལརྟ་ཆ་རྐནེ་ཚང་
ཞིང་རང་རེའི་རྩ་དནོ་ཐོག་སི་ཞུའི་ཞབས་
འདགེས་ས་རུྒྱན་མཐུད་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་
རྣམས་ནས་ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གི་དུྲང་ཆེའ་ིམཚན་ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༥	 ཕི་དྲའོ་ིཕགོ་ཚོད་	 ༥	
འགངས་མེད་འཚང་སྙན་སྦྲགས་ཁང་ངམ་
གླགོ་འཕྲནི་	 ༼ད་ཐངེས་དམིགས་བསལ།༽
གང་རངུ་བརུྒྱད་གནང་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་
རུྒྱ།	
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཁྱད་ལས་སྡ་ེ
འགན་ས་མིག་གཉསི་དང་།	 ཁྱད་ལས་ལས་
ད་ོས་མིག་གཉསི་བཅས་སོ་སོའི་དགསོ་ངསེ་
ཆ་རྐནེ་དང་ལས་འགན་གཤམ་གསལ།
ཀ༽	 	 	 	 ལས་འཆར་སྟངས་འཛིན་དང་
དཔྱད་ཞིབ་པ། (Monitoring and Evalua-

tion)

༡།	 	 	 	 	 སྡ་ེའགན།	 	 	 	 ལས་བདེ་
འདམེས་ལྷན་གི་ཁྱད་ལས་གསར་འདམེས་
ཀི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༠	 པ་ནང་གསེས་	
༤	 པ་དགངོས་དནོ་ལས་རིགས་གང་རངུ་
ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་  (Master 

Degree) ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།	དའེ་ི
ཐགོ་ལས་འཆར་སྟངས་འཛིན་དང་དཔྱད་
ཞིབ་ཀི་ལས་མྱངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་	༡	ཡོད་པ།

༢།					ལས་ད།ོ				ལས་བདེ་འདམེས་
ལྷན་གི་ཁྱད་ལས་གསར་འདམེས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༠	 པ་ནང་གསེས་	 ༥	 པ་
དགོངས་དནོ་ལས་རིགས་གང་རུང་ཐགོ་ཉ་ེ
བའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་ (Bachelor 

Degree) ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།	དའེ་ི
ཐགོ་ལས་འཆར་སྟངས་འཛིན་དང་དཔྱད་
ཞིབ་ཀི་ལས་མྱངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་	༡	ཡོད་པ།
ཁ༽				བེདུ་ནསུ་སྟབོས་གངོ་སྤལེ་ཚན་པ།	
(Women Empowerment Desk)  												
༡།							སྡ་ེའགན།				ལས་བདེ་
འདམེས་ལྷན་གི་ཁྱད་ལས་གསར་འདམེས་
ཀི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༠	 པ་ནང་གསེས་	
༤	 པ་དགངོས་དནོ་ལས་རིགས་གང་རངུ་
ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ (Master  

Degree)	 ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།	
དའེི་ཐགོ་བ ེུད་ནསུ་སྟབོས་དང་འབྲལེ་བའི་
ལས་དནོ་ཐགོ་ལས་མྱངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་	 ༡	
ཡོད་པ།
༢།	 	 	 	 	 	 ལས་ད།ོ	 	 	 ལས་བདེ་
འདམེས་ལྷན་གི་ཁྱད་ལས་གསར་འདམེས་
ཀི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༠	 པ་ནང་གསེས་	
༥	 པ་དགངོས་དནོ་ལས་རིགས་གང་རངུ་
ཐོག་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་				
(Bachelor Degree)	ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་
ཡོད་པ།	 དའེ་ིཐགོ་བ ེདུ་ནསུ་སྟབོས་དང་
འབྲལེ་བའི་ལས་དནོ་ཐོག་ལས་མྱོང་ཉུང་
མཐར་ལོ་	༡	ཡོད་པ།
༣༽	ལོ་ཚད།		༢༠༢༠།༩།༢༥		ཉནི་རང་

ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརལ་བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ས་ིཞུའི་ལས་བདེ་ཁངོས་ཁྱད་ལས་པ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་
དུྲག་པ།	 ནང་གསེས་	 ༣༽	 དགངོས་དནོ་
ཁྱད་ལས་པའ་ིཤེས་མྱངོ་དང།	 སིྤར་བཏང་
ཤེས་བའ་ིག་ོརགོས།											མི་བབ།		
སེམས་ཁུར་སོགས་ཀི་ཐགོ་ངག་རུྒྱགས་	
(Interview)	ལམ་ནས་དྲག་འདམེས་བ་རུྒྱ།
ཐུགས་སྣང།						དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་ཚབས་
ཆེ་གནས་སྟངས་ད་ེམུར་གནས་ཚེ།	 ཡིག་
རུྒྱགས་གཏངོ་ཕགོས་ཐད་གནས་སྟངས་ལ་
གཞིགས་པའི་འགུར་བ་གཏངོ་འཆར་སབྐས་
མཚམས་གསལ་ཆ་ཡོང་རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 གཞུང་འབྲལེ་དྲ་
རྒྱ་ (www.tibet.net)	 བཅས་གང་རངུ་
ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་
འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཕབ་ལེན་གིས་དནོ་
ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་
རསེ།
༡༽		རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་
གཉསི་རེ། (One passport & one stamp 

size photo)

༢༽	 	 འཛིན་རིམ་བཅིསུ་ཡན་གི་སླབོ་
ཐནོ་ལག་འཁྱརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 ཨང་ཤོག་	

(Marks Card & Degree Certificate)    

བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།	 ལོ་གཅིག་ལས་བརལ་
བའ་ིའཕྲལ་སེལ་ལག་ཁྱརེ་	 (Provisional  

certificate)	 ངསོ་ལེན་བ་རུྒྱ་མིན་པས་ད་ེ
དནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།
༣༽					འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་
པའི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང།	གཉསི་པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་
ང་ོབཤུས།
༤༽					སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་ན་དང་།	
ད་ེམིན་རང་ལོའི་ཁུངས་སྐེལ་ཆེད་འཛིན་
རིམ་	༡༠	པའ་ིལག་འཁྱརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥༽					བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་
ཁང་ཡོད་ན་དང་།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་
ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་
གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་
ངོས་སྦོར་ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉིད་ཀི་འདྲ་
པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༦༽	 	 	 	 	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གི་བ་སྤོད་ཐལ་སྐོན་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་				
(Character Certificate)	ང་ོམ།
༧༽	 	 	 	 	 གལ་སདི་སིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་
རུང་ནང་གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བདེ་མུས་
རིགས་ཡིན་ན་སྡ་ེཚན་དའེི་འགན་འཛིན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་དང་
བཅས་གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་
ལ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ།	

ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་
པའི་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་
དག་མཆན་ལས་དམ་						  (Attesta-

tion)	ཞུས་ཏ།ེ	༢༠༢༠	ཟླ	༩	ཚེས་			༢༥	
ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་	༥	པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་
ཀི་ཁིྱམ་གཞིས་དང་།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་
འབྲལེ་བ་གནང་བདའེ་ིཁ་བང་།	 ཁ་དཔར་
ཨང་།	 	 གླགོ་འཕྲནི། (E-mail)	 སོགས་
ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་དུྲང་ཆེའི་
མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་པ་དགོས་
རུྒྱ།	གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་
ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	དསུ་ཐགོ་
འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་འསོ་ཆོས་
ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐོག་འབདོ་བར་བ་རུྒྱར་
སབྐས་བསྟནུ་ལག་འཁྱརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོ
མ་ཁག་མཉམ་འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	
Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration-

Gangchen Kyishong, 

Dharamsala-176215

Distt.Kangra(H.P)

E-mail:           psc@tibet.net
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ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་གི་གངོ་སྡའེ་ིལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀིས་
བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	
ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་གི་གངོ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་ལམ་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་དག་
པའི་མང་གཙོའི་ལམ་སལོ་ད་ུབསུྒར་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༦༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ལོན་ཌོན་གོང་སྡའེི ་སིྤ ་ཁྱབ་པ་སྐུ ་
ཞབས་རོ་བྷནི་	 Christopher Robin 

མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་ཁང་
བརུྒྱད་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིགནང་

འདགུ	 	 སིྤར་ལོན་ཌནོ་གངོ་སྡའེ་ིཚོགས་
ཁང་ད་ུལོ་གསུམ་གོང་ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་བ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད།	 ལས་ཁུངས་ཀི་འག་ོལས་རྣམ་པ་དང་
ས་གནས་བདོ་མི་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
མང་གཙོའི་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་།	 འད་ིལོར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཁྱབ་བརལ་གི་རྐེན་པས་མི་ཚོགས་
འད་ུའཛོམས་ཐུབ་མེད་ནའང་།	གངོ་སྡ་ེལས་
ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་
གནང་ཐུབ་ཡོད་སྐརོ་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་པས་
གསུང་འདགུ

ཕགོས་མཚུངས་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་པ་མཆོག་
གིས་ལོན་ཌོན་གངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་དང་བདོ་

མིའ་ིདབར་མཛའ་བརྩའེ་ིའད་ུཤེས་དང་རྒྱབ་
སྐོར་མུ་མཐུད་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཤིང་།	

གལ་གནད་ཆེ་བའ་ིབདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་
ཆེན་ལོ་རསེ་མ་མུ་མཐུད་སརྔ་རུྒྱན་བཞིན་མི་
ཚོགས་འད་ུའཛོམས་ཀི་ལམ་ནས་སུང་བརིྩ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་གསུངས་འདགུ
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ནས་ལོན་ཌོན་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་པ་མཆོག་
གིས་གཙོས་ཕག་སྦྲལེ་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་
ད་ལའྟི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་གིས་མང་གཙོའི་དསུ་
ཆེན་གང་ཐུབ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པར་བཀའ་དྲནི་
ཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ	།

སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་བཀནི་རསེ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ནས་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་
དཔནོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

༸རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོསྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀནི་རསེ་དྲན་སུང་བརིྩ་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	

ཚེས་	 ༢	 སྐའུ་ིབ་ླགཟའ་རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་
ཉནི་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་པའི་ཉནི་
མོ་དང་སྟབས་བསྟནུ་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་

རསེ་དྲན་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ	 སྐ་ུམགནོ་དང་ས་
གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་མི་གངས་
ལ་ྔབཅུ་ཙམ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་ཚང་

འཛོམས་ཀིས་ཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་འཕུྲལ་གླགོ་
བླནོ་ཆེན་ Power Minister མཆོག་དང་།	
སྐ་ུཞབས་སུག་རམ་ཅ་ོད་ིརི་	Shri Sukhram 

Chaudhary	 མཆོག	 གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་
དཔནོ་རིགས་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་
ཕབེས་བསྟནུ།	 རང་ཅག་གངས་ལྗངོས་སྐ་ེ
འག་ོཀུན་གི་མེ་ཏགོ་གང་ལ་ཕགོ་པའ་ིལ་ྷསལྐ།	
འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨའོ་ིརྣམ་སུྤལ་སྡམོ་
བརྩནོ་ངུར་སིྨྲག་འཛིན་པ།	 ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ།ོ	འག་ོབ་ཡོངས་ཀི་མ་འདྲསི་
པའ་ིམཛའ་བཤེས་ཆེན་པ།ོ	 འཇིག་རནེ་ཞི་
བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་ཆེན་པ།ོ	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་སུང་བརིྩ་
མཛད་སྒའོ་ིམཛད་རིམ་ལརྟ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་

མར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དག་ེལེགས་འཇམ་
དབངས་ལགས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀནི་རསེ་
དྲན་དང་མང་གཅའོ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒའོ་ིང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་
མང་གཙོ་དང་༸རྒྱ་བའི་བཀའ་དྲནི་རེས་
དྲན་གི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་བླནོ་
ཆེན།	 སུག་རམ་ཅ་ོདརིི་མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་སིྤ་ནརོ་	༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ནི་འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཞི་བད་ེདདེ་
དཔནོ་ཆེན་པ་ོདང་།	 རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ནས་
དད་གུས་ཞུ་ཡུལ་དང་།	 ལགྷ་པར་༸གངོ་
ས་མཆོག་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ར་རམ་ས་
ལར་བཞུགས་ཡོད་པ་ནི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་
ལ་བིན་གི་རླབས་པ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་

ཉདི་མཆོག་གི་བཀནི་དྲན་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
བཅར་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་བ་ན་ིསལྐ་པ་བཟང་
ཤོས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ནས།	 བཀནི་བ་ླན་མེད་པ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བརྒྱ་ཕྲག་
ནས་བརྒྱ་ཕྲག་བར་བཞུགས་པའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།
མཐར་སྤནོ་ཊ་སཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་གི་སླབོ་སིྤ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདབུས་པའི་སྐུ་མགནོ་
རྣམ་པར་ཕག་རགས་ཕུལ་ཏ་ེ༸རྒྱལ་བའི་
བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་
ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།		།

དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་མདནུ་ནས་ལ་ྷའབུྲག་ལགས་ཀིས་དྲ་ཐགོ་བརུྒྱད་སྐརོ་སྐདོ་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ི
ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༨	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཚོདུ་	
༡༠		ཐགོ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།	
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ཆེས་མཐོའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སངོ་བཙན་ཚོམ་ཆེན་
དང་།	སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་ཕགོས་
བཞུགས་སིྤ་འཐུས་དང་།	 གཞུང་འབྲལེ་
ས་གནས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ།	
ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་ལྷ་ོཕོགས་ཁིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ལས་བདེ་བཅས་ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གཏུག་བཤེར་ཁང་ད་ུ
ཚང་འཛོམས་ཀི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཎྜལ་རནེ་དདོ་དང་མཇལ་དར་ཕུལ་
གུབ་མཚམས།	 སྐརོ་སྐདོ་ཁམིས་ཞིབ་པ་
ལྷ་འབུྲག་ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་པར་
མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་དདོ་
དང་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏ།ེ	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་མདནུ་ལས་ཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ག་ོསོ་ཕ་ེ
མར་དང་།	ཆང་ཕུད།	གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་མགནོ་རྣམ་པས་
རིམ་བཞིན་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོ

ཆེར་མཎྜལ་རནེ་དདོ་དང་མཇལ་དར་དང་།	
སྐརོ་སྐོད་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུྲག་ལགས་
ལ་རནེ་འབྲལེ་མཚོན་བདེ་དང་རནེ་འབུང་
མཇལ་དར་སྒོན་ཏ་ེདམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོ
ལེགས་གུབ་བུང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་དྲ་ཐགོ་བརུྒྱད་འསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་དང་།	 སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་རིམ་
འག་ོའཛུགས་ཟནི་པར་བརནེ་།	 དབུས་འསོ་
བསྡུའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་
འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་

མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་བསྐར་བཅསོ་ཁག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༧	 ནས་	
༢༤	ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༣	ནས་	༥	བར་
ས་གནས་འསོ་བསྡུ་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་
དྲྲྭ་ཐགོ་ནས་རུྒྱས་སྟནོ་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	

ཕི་ཚེས་	༣༡	རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	༡༠	ནས་	༡༡་༣༠	བར་ས་གནས་
འསོ་བསྡུའི་དབེ་འགོད་འགན་འཛིན་རྣམས་
ལ་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་འསོ་འཕནེ་
པའ་ིམིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་དང་འབྲལེ་རུྒྱས་
སྟནོ་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་གི་སདི་བླནོ་ཤིན་ཛོ་ཨ་
བྷ་ེ	 Shinzo Abe	 མཆོག་ནད་མནར་གི་
དབང་གིས་སིད་བླནོ་གི་ལས་གནས་ནས་རྩ་
དགངོས་ཞུས་པར།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སིད་བླནོ་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ
མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་
སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་
ཀི་སནྨ་བཅོས་ལེགས་གུབ་ཡོང་བའི་ཐུགས་
སྨནོ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁ་ེཕན་
ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་དང་སྨན་བཅོས་
སདླ་སདི་བླནོ་གི་ལས་གནས་ནས་རྩ་དགངོས་
ཞུས་པ་ན་ིརསེ་སུ་ཡི་རངས་བདེ་འསོ་པ་ཞིག་

རེད།	ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་ཀིས་དབུ་ཁདི་གནང་
བའི་རིང་མི་མང་གི་ཆེད་ད་ུབླསོ་བཏང་གིས་
ཕག་ལས་གནང་བར་གུས་ཞབས་ཆེན་པ་ོཞུ་
བཞིན་ཡོད།
ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་ན་ིཉནི་ཧངོ་གི་སིད་བླནོ་
དསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	
ཁངོ་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཉདི་འཛམ་
གླངི་ནང་ཆེ་མཐངོ་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་གནང་
ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་ Shri Pranab 

Mukherjee	མཆོག་གི་ཀདླ་པ་གཤག་བཅསོ་
ཞུས་ཏ་ེདྲག་སྐདེ་འབུང་བཞིན་པའི་སྐབས།	
གླ་ོབ་ལ་གཉན་ཁ་བུང་སྟ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	

༨	ཚེས་	༣༡	ཉནི་དགུང་ལོ་	༨༤	ཐགོ་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་

དམག་མིའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་
པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་
པར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བླ་ོཕམ་
དང་སྦྲགས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ནང་མི་ཡོངས་

ཀིས་གཙོས་རྒྱ་གར་མི་མང་བཅས་ལ་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་

འཁདོ་དནོ།
རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་
པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་
བུང་བས་ཕྲན་རང་ཉདི་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	
ངས་བོད་མི ་ཡོངས་དང་བོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་དང་།	
མི་མང་།	 ད་ེབཞིན་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་
མཆོག་གི་ནང་མི་བཅས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སདི་འཛིན་ཟུར་པ་
སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་ནི་རྒྱ་
གར་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཚང་མས་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་ས་གཙོ་བ་ོགས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
ཁངོ་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༥༠	 ལགྷ་རིང་
གནས་རིམ་མཐ་ོགས་འདྲ་མིན་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་བླསོ་བཏང་གིས་
ཞབས་འདགེས་ཞུས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ང་ོརལོ་བས་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	 ལོར་སྐ་ུཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་
མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མྱངོ་མཁན་རྣམས་དང་ལྷན་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སདི་འཛིན་ཕ་ོབྲང་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུས་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་སྐ་ུཞབས་པ་ིར་ནབ་མུ་
ཁར་ཇི་མཆོག་རྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་བཀའ་
བླནོ་གནང་བཞིན་པའ་ིསབྐས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཤར་
ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མཐུན་ཚོགས་ 
The Association of Southeast Asian 

Nations ཀི་ཚོགས་མི་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་ཨ་རི་དང་ལནྷ་ལོ་	 ༡༠	 རིང་གལ་
འགངས་ཆེ་བའི་བད་ེསུང་མཉམ་འབྲལེ་གི་
ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད།

སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་ནི་རྒྱ་
གར་མི་སེར་གི་བླ་ན་མེད་པའི་གཟེངས་
རགས་བ་ྷརཏ་རཏྣ་	 Bharat	 Ratna	 ཞསེ་
པ་བཞསེ་མྱངོ་མཁན་ཞིག་དང་།	 ལགྷ་པར་
ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བླནོ་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབརོ་
དངེ་རབས་ཅན་ལ་བསུྒར་བཅསོ་གནང་ཡོད།	
རྒྱ་གར་གི་རླབས་ཆེན་གི་དབུ་འཁིད་ཅིག་
སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་མྱ་ངན་ཞུ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་
འདརི།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་འདས་པ་ོདམ་པ་
ད་ེཉདི་ཀི་ནང་མི་ཡོངས་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་གར་
མི་མང་བཅས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་སྨནོ་ལམ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།	།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་དགུང་ལོ་	 ༨༤	
པའི་ཐགོ་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 དམ་པ་ཁངོ་གི་བུ་སོགས་ནང་
མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
གསོའ་ིའཕྲནི་ཡིག་ཕུལ་གནང་འདགུ
སྐ་ུཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་གི་བུ་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཨ་བ་ིཇིཊ་མུ་ཁར་ཇི་	 Abhijeet Mukher-

jee མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཕྲནི་ཡིག་ཕུལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 རྒྱ་གར་གི་གཟངེས་
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Ratna	 ཐབོ་མཁན་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་
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མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐསོ་པར་ང་ཚོ་ཤིན་ཏུ་ནས་བླ་ོཕམ་ཆེན་
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སྐ་ུཞབས་དམ་པ་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་
ནི་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་བཅུ་གསུམ་པ་ད་ེ
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་གི་ཆབ་སདི་ཀི་ལས་
ཡུན་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལས་གནས་འདྲ་
མིན་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་སྐ་ུ
འཚོ་བཞུགས་རིང་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་ནང་
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མི་སྣའ་ིགས་ཤིག་ཡིན།		ཁངོ་ན་ིཐུགས་རུྒྱད་
དྲང་ཞིང་།	 གུ་ཡངས་ཅན་གི་ཆབ་སདི་མི་
སྣ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་གཞུང་འཛིན་དང་ཕགོས་
འགལ་ཚོགས་པའི་ཆབ་སིད་མི་སྣ་བཅས་
ཚང་མས་གུས་བརིྩ་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནི་ཡིད་ཆེས་འཕརེ་བའི་དབུ་
འཁདི་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཆབ་སདི་ཀི་

དབུ་འཁིད་ནང་ཁུལ་ལའང་ཕན་ཚུན་ཡིད་
ཆེས་དགོས་གལ་སྐརོ་གསུང་མཁན་ཞིག་
དང་།	 རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སདི་ནང་མཐུན་སིྒལ་
བཟ་ོམཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 ཁངོ་གིས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁབ་འཕལེ་རྒྱས་ཐགོ་ལེགས་སྐསེ་
ཆེན་པ་ོཕུལ་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཁངོ་གིས་བཞག་
པའི་སྐུ ་ཚེའི་མཛད་རེས་དག་ལ་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 དསེ་ང་ཚོར་རག་ཏུ་
སེམས་ཤུགས་སརྤ་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ོརལོ་བས་མིན་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་སྐ་ུཞབས་
པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་གིས་འཛམ་
གླིང་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞེས་མྱོང་
མཁན་རྣམས་དང་ལྷན་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སིད་འཛིན་གི་ཕ་ོབྲང་
ད་ུགདན་ཞུས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།
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གཞོན་མཆོག་གིས་སྣ་ེཁིད་པའི་བདོ་མི་མང་
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མ་ཟད།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཉདི་ནས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་
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