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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སོག་པའོ་ིབདམས་ཐནོ་སདི་འཛིན་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཨུ་ཀི་ན་ཀུ་རེལ་སུ་ཀ་	(Uknaa Kurelsukh) 

མཆོག་སོག་པའོི་སིད་འཛིན་ད་ུབདམས་ཐནོ་
བུང་བར་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕནི་ཞིག་
སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	
ལོར་ངསོ་རང་ཐངེས་དང་པ་ོསོག་པརོ་སླབེས་
པའ་ིསབྐས་ཀི་དགའ་ཚོར་དན་བཞིན་ཡོད།
ངསོ་ཀིས་འག་ོབ་མིའ་ིརིན་ཐང་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ནང་པའི་སལོ་རུྒྱན་གི་ཤེས་ཡོན་དང་
དངེ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཟུང་འབལེ་གོང་
མཐོར་གཏོང་བཞིན་པའི ་ཐད་སོག་པ ོའི ་
རྒན་གཞོན་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ནས་དགའ་མོས་
དང་འབད་བརྩནོ་གནང་སྟབས་ངསོ་རང་ལ་
སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་བུང་།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་

ནས་སོག་པའོ་ིམི་མང་དང་བདོ་མི་ཚོ་མཚེ་མ་
ལ་ྟབུའ་ིངང་གནས་ཡོད།
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་

རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་མཆོག་
སྐུ་ཕངེ་རིམ་བནོ་རྣམས་སོག་པ་ོམི་མང་དང་
ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིའབལེ་བ་ཉ་ེཔ་ོཡོད།	 ངསོ་
རང་སོག་པ་ོལུང་པར་སླབེས་པའི་སྐབས་

བཤད་པ་ནང་བཞིན་རེད།	 སོག་པའོ་ིལུང་
པར་ཆོས་ལུགས་གཞན་མང་པ་ོཡོད་ནའང་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ནང་ཆོས་ཀིས་སོག་པ་ོམི་མང་

གི་ཆོས་སེམས་དང་།	 ང་ོབ།ོ	 རིག་གཞུང་
བཅས་བཟ་ོལ་ྟབཟསོ་ཡོད།	 ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་གཞུང་ནས་འག་ོབ་མིའི་གཞི་རྩའི་
རིན་ཐང་བམས་བརྩེ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་

སྐརོ་གཙོ་བརོ་གསུང་གི་ཡོད།
བམས་བརྩེ་དང་འཚེ་བ་མེད་པས་མི་གང་
ཟག་སྒརེ་སོ་སོའི་ཆོས་དད་ལ་འགལ་ཟླ་མེད་
པར་ཕན་གི་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་དང་སྐ་ུ
ཉིད་ཀི་གཞུང་གིས་ད་ེལྟ་བུའི་རིན་ཐང་མུ་
མཐུད་ཉར་ཚགས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བའི་
རེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དངེ་སང་སོག་པའོ་ིནང་
ཕི་དངོས་པའོི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་སེམས་
འགུལ་ཐབེས་པ་བུང་ཡོད།	 དརེ་རསེ་སུ་ཡི་
རང་ཡོད།	ཕི་དངསོ་པའོ་ིཡར་རྒྱས་དསེ་ཏན་
ཏན་སོག་པ་ོམི་མང་དཀུས་མ་རྣམས་ཀི་འཚོ་
བ་འཕལེ་རྒྱས་སུ་གཏངོ་ཐུབ་ངསེ་ཡིན་པའི་
ངསོ་ལ་གདངེ་ཚོད་ཡོད།	 བདམས་ཐནོ་སདི་
འཛིན་མཆོག་གིས་སོག་པ་ོམི་མང་གི་རེ་བ་
དང་མངནོ་འདདོ་བསངྐ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་
ཡོད།	ཅསེ་གསུང་འཕནི་སྩལ།།

ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་བདོ་མཐ་ོསྒང་
གི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུ

འཚོགས་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་སྐརོ་གི་ཚོགས་འད་ུསི་ཁོ་ཊི་ལན་ཌིའི་གྷི་
ལ་སི་གྷ་ོགངོ་ཁརེ་ (Glasgow)	 ནང་མ་
འཚོགས་གོང་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༥	
ནས་	༢༦	བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་སྟ་ེའཛམ་གླངི་གི་ས་ེགསུམ་པའི་
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་ཞེས་པའི་སྐརོ་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་
ཌོན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་
ཚོགས་པ་	(Royal Geographical So-
ciety)	ར་ུའཚོགས་གཏན་ཁལེ་ཡོད།
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
རྣམས་ན།ི	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 ཨ་བརྷ་
ཌན་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སི་ཁ་ོཊི་ཞིའི་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་ཉམས་
ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མར་ཊིན་མི་
ལི་སི་ (Dr Martin Mills) ལགས།	བདོ་
གནས་ལ་ྟཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་
ཆོས་སིྐད་ལགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་
མཐུད་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བླ་ོབཟང་དབངས་
མཚོ་ལགས།	རྒྱ་ནག་གསོ་མོལ་	(Chinadi-
alogue)	 ཞསེ་པའ་ིགསར་ཁང་གི་རྩམོ་སིྒག་
པ་དང་ཚོགས་པ་ད་ེགསར་འཛུགས་གནང་མཁན་
ཨི་ས་སྦལེ་ཧ་ིལི་ཊོན་ (Isabel Hilton) 
ལགས།	 ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་ཀ་ེརེ་མེག་ཁར་ཐ་ེལགས།	 སུད་
སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བདེ་འཕནི་
ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་བཅས་ཡིན་ཞིང་།	 བག་ོ
གླངེ་གི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་ང་ོདབེ་བརུྒྱད་ཐད་གཏངོ་གནང་
གཏན་ཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ལ་དགྭས་ཁུལ་གི་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་	 ༨༠	 ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་

རིམ་པ་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཟནི་པ།
༄༅།	 །ལ་དགྭས་དབུས་འཛིན་མངའ་ཁུལ་གི་
མཐུན་འགུར་འགོ་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་
ཁང་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ནང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སནྨ་ཁབ་རྒྱག་
འགོ་བཙུགས་ཏ་ེལ་དྭགས་སླ་ེདང་བང་ཐང་ཁུལ་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་	༨༠	ལ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་དང་
པ་ོད་ེབརྒྱབ་ཡོད།
ད་ེཡང་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་ནས་ཕི་ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་བར་རང་ལོ་བཅ་ོབརྒྱད་ཡན་
གི་བདོ་མི་ཁནོ་	 ༢༥༩༧	 དང་།	 ས་གནས་ཡུལ་
མི་ཁནོ་	༡༦༦	ཙམ་ལ་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིམ་
པ་དང་པ་ོད་ེབརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་།	གཞན་ཡང་བདོ་
མི་ཁནོ་	 ༡༢༨༣	 དང་ཡུལ་མི་ཁནོ་	 ༡༦༦	 ལ་
སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་གཉསི་པ་བརྒྱབ་ཟནི་
སིྤར་རྒྱ་གར་ནང་རང་ལོ་	༡༨	ནས་	༤༤		བར་
སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རྒྱག་རུྒྱ་འག་ོབཙུགས་པ་ནས་
བཟུང་རྒྱ་གར་ནང་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་མི་ཐབོ་
པའ་ིདཀའ་ངལ་ཡོད་ནའང་།	 ས་གནས་འཕདོ་
བསྟནེ་སནྨ་ཁང་གི་མཐུན་འགུར་འགོ་རང་ལོ་	 ༡༨	
ནས་	༤༤	བར་གི་བདོ་མི་གངས་	༧༩༩	ལ་སྔནོ་
འགགོ་སནྨ་ཁབ་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་ལནྷ་ད་ུབདོ་ཀི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུབདོ་ཀི་ཉནི་
མོ་སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་བདོ་དནོ་སདླ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།	
མཛད་སྒ་ོའདི་ནི་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུད་ལམ་བརུྒྱད་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་པ་ཐེངས་དང་པ་ོད་ེཡིན་ཞིང་།	
ཚོགས་འདུའི་མཛད་སྒརོ་ཁེ་ན་ཌའི་གོས་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་ར་ན་ི (Arif Virani)	
མཆོག་དང་།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་གརྷ་ན་ེཊི་	  (Garnett Genuis)	
མཆོག	ཁ་ེན་ཊའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཇམེ་
སི་མི་ལོ་ན་ི (James Maloney) མཆོག	ཁ་ེན་
ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝིཌ་

སུ་ཝིཌ་	  (MP David Sweet) མཆོག	 ཁ་
ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་སྐུ་ཞབས་ལར་རེ་
བགྷ་ནལེ་	 (Larry Bagnell)	 མཆོག	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབལེ་
དུང་ཆེ ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་དང་།	
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་
ལགས།	 	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི	 (Canada Tibet 

Committee) འགན་འཛིན་ཤེས་རབ་མཐར་
ཕིན་ལགས།	ཁ་ེན་ཌའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཁ་ེན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་
ཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་ར་ན་ིམཆོག་གིས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་བདོ་སདྐ་ཐགོ་ཕབེས་
བསུའི ་འཚམས་འདི་ཞུས་པ་དང་འབལེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ལྷན་ལས་
དནོ་གནང་ཕོགས་ཐད་འབལེ་བ་བཟང་པ་ོ

ཡོང་བར་རེ་ལྟསོ་ཧ་ཅང་བེད་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	 ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་མཆོག་ལའང་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད།	 ཁ་ེན་ཌ་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་ཐོག་ནས་ཀང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསང་
གནང་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་གཙོས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་	 ༢༥	 ནང་བདོ་མི་
གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་མི་
ད་ེདག་གིས་ས་གནས་སོ་སོའི་སདྐ་ཡིག་དང་།	
ཁམིས་དང་སིྒག་གཞི་སྐརོ་ལེགས་པར་མཁནེ་

གི་ཡོད་སྟབས།	བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་ས་གནས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གནད་ཡོད་མི་ས་
སོགས་དང་ལྷན་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཐུབ་པའི་ནསུ་པ་ཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད།	 ཁ་ེན་ཌ་ཡིས་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཆེད་ད་ུམིག་དཔ་ེལནྡ་
པ་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱར་རེ་བ་གནང་གི་ཡོད་པའི་
སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའ་ིངསོ་ནས་ཉམས་མངོ་གསོག་ཆེད་
བདོ་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་དསུ་ཡུན་རིང་
ཐུང་འད་མིན་གི་ལས་ཀའི་ལས་འཆར་སྤལེ་
བཞིན་པར་བསགྔས་བརདོ་དང་།	 ལས་ཀའ་ི
ལས་འཆར་དའེི་ཁེ་ཕན་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་
པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོས་ད་ལ་ྟབདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་དང་སུྒབ་བཞིན་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།
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ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་སནྨ་བཅསོ་ཡོ་ཆས་ཀི་
མཐུན་འགུར་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཝུ་
ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་མཐོ་
རླབས་གཉིས་པ་ད་ེབཞིན་རང་རེ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཁབ་
གདལ་འག་ོབཞིན་པའི་ཛ་དག་དསུ་སྐབས་
སུ།	 ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་
ཏ་ེཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀི་མཐུན་འགུར་
གང་དགོས་ཞུས་པར་ཐོ་གཞུང་ཁ་གསལ་
ཕབེས་དནོ་ལརྟ།	 དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཀའ་ོཞུང་གངོ་ཁརེ་སིྤ་ཁབ་སོགས་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་བཞི་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཏ་ེམི་ཆོས་
རིང་ལུགས་ཀི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
ཐོབ་པའི ་དངོས་ཆས་རྣམས་ལྡི ་ ལི ་བ ོད་
ཀི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་།	
སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་གཏངོ་
གནམ་གུ་བརུྒྱད་གཏངོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
དེ་ཡང་རྣམ་ཀུན་ནས་ད ོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ལ་རོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་གནང་མཁན་
སིྦན་བདག་ཨ་མ་ཝོང་ལགས་ཀིས་འབལེ་
བ་གནང་སྟ།ེ	 བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ས་ྔ
རསེ་ཁནོ་ཁ་རས་གངས་འབུམ་ལ་ྔལགྷ་བཏང་
ཡོད།	 ཐགོ་མ་ཐའ་ེཝན་གཞུང་གི་གཏན་

འབབེས་ལརྟ་ཁ་རས་ཕི་ཕགོས་སུ་གཏངོ་མི་
ཆོག་པའ་ིདསུ་སབྐས་སུའང་།	 ཁངོ་གིས་ཉ་ི
ཧངོ་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་ད་ུབཏང་ཡོད་པ་
རེད།

ཀའ་ོཞུང་གངོ་ཁརེ་སིྤ་ཁབ་ཀིས་སྨན་ལས་
ཁ་རས་བཟ་ོགྲྭར་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་དནོ་ལརྟ།	
སནྨ་ལས་ཁ་རས་འབུམ་གཅིག་རོགས་རམ་
གནང་བ་རྒྱ་གར་དུ་གཏོང་གླ ་ཐའེ་སྒརོ ་	
༢༨༦༧༢༠།༠༠	ཙམ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཐབས་འཚོལ་ཞུ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
དགའ ་ལྡན ་ཤར ་རྩེ ་ ཆོས ་ ཚོགས ་ནས ་
གཙོ ་བ ོ་འགན་ཁུར་བླངས་ཏེ་དད་ལྡན ་
ཐའ་ེཝན་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཞལ་འདབེས་
བསྡུས་ཏ ེ་ཐའེ་ཝན་ནང་མཁོ་སུྒབ་ཞུས་
ཁངོས།	 སནྨ་ལས་ཁ་རས་ཁནོ་བསྡམོས་

གངས་	 ༡༣༧༥༥༠	 དང་།	 N95	 ཁ་རས་
གངས་	 ༡༠༠༠	 །	 ད་ེབཞིན་འགགོ་སུང་
གནོ་ཆས་ (PPE Kits)	 གངས་	 ༡༩༠༠	 །	
གཞན་ཡང་སགོ་རུླང་བཟ་ོསུྐན་འཕུལ་ཆས་

(Oxgyen Concerntrator)	 དང་དའེ་ི
གླགོ་ཤུགས་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཆེད་འཕུལ་ཆས་
གངས་	 ༡༤	 རེ་བཅས་མ་གནས་ཁནོ་ཐའ་ེ
སྒརོ་	 ༡༤༩༦༢༠༠།༠༠	 གངོ་གསལ་བདལ་
ག་ླཁནོ་ཐའ་ེསྒརོ་	༧༢༤༢༦༤།༠༠	ད་ེབཞིན་
ཁལ་སོགས་འབབ་ཐའ་ེསྒརོ་	༡༤༢༠༠༠།༠༠	
ལྷག་སོང་བ་བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་ཐའ་ེསྒརོ་	
༢༣༦༢༤༦༤།༠༠	 ཙམ་གི་ཅ་དངསོ་དང་
གཏངོ་གླ་སོགས་ཀི་འག་ོགནོ་མཐུན་འགུར་
སྦརོ་སྤདོ་གནང་ཡོད།
ཐའེ་ཝན་དགེ ་རྩ་ཚོགས་པ་ཞིག་བརུྒྱད་

མཐུན་འགུར་གནང་ཕོགས་སྐརོ ་དབུས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གཉསི་དང་།	
དག་ེརྩ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་གཉསི།	 ཅ་
དངོས་གཏངོ་ཡུལ་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
གི་དུང་ཆེ་དང་།	 ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྷ་ོསིྤ་
དང་ལས་དུང་།	 དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་དང་
རིྩས་པ་བཅས་ད་ལམ་ཐགོ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་
འཛུགས་གནང་སྟ་ེརྒྱ་གར་ད་ུམཁ་ོསུྒབ་ཐུབ་
པའི་ཅ་དངསོ་རྣམས་ཕག་དངུལ་གཏངོ་རུྒྱ་
དང་།	 གཞན་ཅ་དངསོ་རིགས་སིང་ག་ྷཔ་ོ
ནས་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་བུང་བ་ལྟར།	
སགོ་རུླང་བཟ་ོསུྐན་འཕུལ་ཆས་	 (Oxgyen	
Concerntrator)	གངས་	༤༥	དང་།	སགོ་
རུླང་ཡོ་ཆས་	 (Oxgyen	 Concentra-
tor	 Nasal	 Tubes)	 གངས་	 ༩༠༠	 ལ་
ཁནོ་མ་གནས་ཨ་སྒརོ་	 ༤༡༨༠༡།༠༠	 སོང་
བ་ཐད་ཀར་སིང་གྷ་པརོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུ
བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གཞན་སནྨ་བཅསོ་
ཡོ་ཆས་རྒྱ་གར་ནས་མཁོ་ཉ་ོཆེད་ཧིན་སྒརོ་	
༦༨༣༡༡༠༩།༠༠	 ཡི་རོགས་དངུལ་ཐད་
གཏངོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གཙོས་རིས་

མེད་ཆོས་ཚོགས་དང་།	 ཚོགས་སྒརེ་ཁག་
ནས་ཀང་སནྨ་བཅསོ་ཡོ་ཆས་དང་།	 རོགས་
དངུལ་ཕ ོན་ཆེ ་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་ སིྤ ་
ཚོགས་ལ་གནང་ཡོད།
ད་ཐངེས་ཐའ་ེཝན་ནས་མཐུན་སྦརོ་གནང་
བའི་སྨན་བཅོས་ཡོ་ཆས་ཁག་དབུས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་ཛ་དག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་གཅིག་གུར་བཀོད་མངགས་
ལརྟ།	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
དང་།	 ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་བཏང་སྟ་ེབདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བགོ་འགམེས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 དངསོ་ཆས་རྣམས་
རྒྱ་གར་དུ་འབོར་སྐབས་ཁལ་ཆག་ཡང་
དང་།	 ཅ་དངསོ་ལེན་པ་སོགས་གངོ་གསལ་
ལས་ཁུངས་གཉསི་ནས་མཐུན་འགུར་དང་
དཀའ་ལས་ནསུ་པ་ཐནོ་པ་གནང་ཡོད་ཅིང་།	
ནད་ཡམས་རྐནེ་གིས་སིྤར་བཏང་སྦྲག་ཁང་
བརུྒྱད་གཏོང་སའི་མཁའ་འགུལ་སོགས་
གནས་སབྐས་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པས།	 དམིགས་
བསལ་ཆེད་གཏངོ་གནམ་གུ་བརུྒྱད་བདལ་གླ་
ཧ་ཅང་གངོ་ཆེན་པ་ོཤོར་ཡོད་པ་མཐུན་སྦརོ་
གནང་མཁན་གི་ཐའ་ེཝན་སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིག་ཐགོ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་ར་བསེ་སདྨ་གཉསི་ནས་སྦངེ་ལོར་དང་མཻ་སུར་ཁུལ་ད་ུབཞུགས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་འགགོ་ཁབ་སནྨ་ཐུན་དང་པ་ོརིན་མེད་སནྨ་སིྦན་ད་ུགནང་བ།

༄༅།	 །གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་ར་བསེ་སདྨ་
གཉསི་ནས་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཁབ་ཁངོས་སྦངེ་ལོར་དང་མཻ་སུར་གཉསི་སུ་

བཞུགས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་འགགོ་ཁབ་སནྨ་ཐུན་དང་པ་ོ
རིན་མེད་སནྨ་སིྦན་ད་ུགནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཇི་ལྟར་རེ་
འདནུ་ཞུས་པ་བཞིན་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་
སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེར་
སྨད་ཐོས་བསམ་ནརོ་གླིང་དང་སེར་བེས་
མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་གཉསི་ནས་ལྷ་ོསིྤའི་ཁབ་
ཁོངས་སྦངེ ་ལོར་དང་མཻ་སུར་གོང་ཁེར་
གཉསི་སུ་གནས་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་ཁ་ཐརོ་མི་མང་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་བཞེས་ཐུན་

དང་པ་ོརིན་མེད་སྨན་སིྦན་ད་ུགནང་རུྒྱའི་
ཞལ་བཞསེ་བུང་དནོ་བཞིན།	 མཻ་སུར་ཨཱེ་པཱ་ོ
ལཱོ་སནྨ་ཁང་ (Apollo Hospital) ལ་འབལེ་

གཏུགས་བས་ཏ་ེའགོག་ཁབ་རྒྱག་མཁན་རུ་
ཁག་ཅིག་སྦངེ་ལོར་ད་ུཆེད་འབདོ་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༩	ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	
ནས་	༡༢	བར་བདོ་ཁིམ་སྡདོ་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུརང་ལོ་	༡༨	ནས་	༤༤	བར་གི་མི་
གངས་	༣༣༥	དང་།	རང་ལོ་	༤༥	ཡན་
མི་གངས་	༤	བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	༣༣༩	
དང་།	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢	ནས་	༤	ཙམ་
གི་བར་ད་ུཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་སླབོ་ཕུག་དང་སནྨ་རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དགེ་
སླབོ་བསྡམོས་མི་གངས་	 ༢༣༨	 བཅས་ཁནོ་
བསྡམོས་སྦངེ་ལོར་ད་ུམི་མང་ཞལ་གངས་	

༥༧༧	 ལ་འགགོ་ཁབ་ཐབོ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་
ཅི་ཆེ་འཕད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་སེ་ར་
བསེ་སྨད་གྲྭ་ཚང་གཉསི་ཀི་རོགས་རམ་ལ་
བརནེ་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགགོ་གི་སནྨ་ཁབ་ཐུན་དང་པ་ོད་ེལེགས་པར་
བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 གལ་འགངས་ཆེ་
བའི་ལས་དནོ་འད་ིཡང་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བདེ་དང་།	 བདོ་ཁིམ་སྡདོ་ཁང་གི་ལས་
བདེ།	 དངྭ་བངླས་སླབོ་ཕུག་དང་སནྨ་ཞབས་
པ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལས་བདེ།	ད་ེ
བཞིན་ས་གནས་གཞནོ་ནའུ་ིཚོགས་མི་བཅས་
ཀིས་འགན་ཁུར་མཉམ་ལེན་དང་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་གནང་བའི་ཐགོ་ནས་ཚགས་
ཚུད་ལེགས་གུབ་བུང་ཞིང་།	 སེར་སདྨ་ཕག་
མཛོད་ཁི་པ་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་དབིགས་

གཉནེ་ལགས་དང་།	 སེར་བསེ་ཕག་མཛོད་
ཁ་ིཔ་དག་ེབཤེས་ངག་དབང་བཟང་པ་ོལགས་

རྣམ་གཉིས་ཀང་ཆེད་མངགས་སྦངེ་ལོར་
ད་ུཕབེས་ཏ་ེལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་

ཀིས་གཟིགས་རགོས་དང་ཕག་རོགས་གང་
ལེགས་གནང་།	

མེ་སཽར་གངོ་ཁརེ་ད་ུཡོད་པའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༥༦	
ལ་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནརོ་གླིང་གྲྭ་ཚང་
གིས་རོགས་དངུལ་དང་ཧནོ་སུར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་འགུར་
དབང་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
འགོག་ཁབ་སྨན་ཐུན་དང་པ་ོཐོབ་ཡོད་ལ།	
མེངྒ་ལོར་ད་ུཡོད་པའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༣༠	 སྐརོ་
ལ་སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་གིས་རོགས་
རམ་གནང་གཏན་ཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་འབུང་འགུར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་ཐད་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	
ནས་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༨	བར་སུད་སིའ་ིདབར་
དསུ་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་
བསྟནུ་ཟླ་བ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་སུད་
སིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པས་འབུང་འགུར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཕགོས་ཐད་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་སུད་སིའི་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཟུང་
སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་ཕ་ེབྷ་ིཡེན་མོ་ལི་ནཱ་ (Fabian 

Molina)	མཆོག་དང་།	གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ན་ིཀ་ོལ་སི་ (Nicholas Walder) 

མཆོག	 སྐ་ུཞབས་	 (Nik Gugger) མཆོག	
ད་ེབཞིན་སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ (Christine Badertscher) མཆོག་
དང་།	སྐ་ུཞབས་པ་ིཀ་བྷ་ིཡ་རེ་ཧ་ེམོ་	 (Pris-

ca Birrer-Heimo) 	མཆོག	སྐ་ུཞབས་མར་
ཌི་ན་མུན་ཛི་ (Martina Munz) མཆོག	སྐ་ུ
ཞབས་	(Marianne Streiff-Feller) མཆོག་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་དང་ལས་བེད་འཕིན་ལས་
ཆོས་སིྐད་ལགས།	 སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ (Thomas 

Büchli)	 ལགས།	 ཡུ་རོབ་བདོ་ཀི་གཞནོ་
ན་ུམཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་
ལགས་བཅས་ཀང་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང ་ ཚོགས ་འདུའི ་ ཐོག ་ སུད ་ སིའི ་
ནང་གི ་བཙན་བོལ་བ ོད་མི ་ཚོར་སྐབས་

བཅོལ་གི་ཡིག་ཆ་མེད་པའི ་དཀའ་ངལ་
གནས་སྟངས་དང་།	 བདོ་ནང་གི་སིྤ་

ཡོངས་གནས་སྟངས་སོགས་བོད ་ད ོན ་
དང ་འབེལ ་བའི ་གནད་ད ོན ་འད ་ མིན ་
ཐད ་གོས ་བསྡུར ་གནང ་ ཡོད ་པ ་དང ་ །	

སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་མུ་
མཐུད་བདོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་

རུྒྱ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད།
ཚོགས་འད་ུགལོ་རསེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོར་

འཚོགས་གཏན་འཁེལ་བའི་དགུན་དསུ་ཨོ་
རྩདེ་འགན་ཚོགས་ལ་ང་ོརྒལོ་གི་ཞུ་སནྙ་ཐགོ་
མཚན་རགས་བཀདོ་ཡོད།	 སནྙ་ཞུའ་ིནང་
སུད་སི་གཞུང་གིས་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་རིང་
མིན་པ་ེཅིང་ད་ུའཚོགས་རུྒྱའི་དགུན་དསུ་ཨོ་
རྩདེ་འགན་ཚོགས་ལ་ང་ོརྒལོ་མཚོན་བདེ་ད་ུ
མཉམ་ཞུགས་མི་གནང་བའི་རེ་འབདོ་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད།
ཐངེས་འདའི་ིསནྙ་ཞུའ་ིལས་འགུལ་ད་ེན་ིསུད་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་དང་།	 ཡོ་རོབ་
བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུམཐུན་ཚོགས།	 སུད་སིའ་ི
བུད་མེད་ཚོགས་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཡུ་གུར་ལནྷ་
ཚོགས།	འཇིག་ཉནེ་ཡོད་པའ་ིམི་རིགས་སུང་
སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་བཅས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་སྤལེ་
བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།	།

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིབདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་ལནྷ་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིབདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་དང་ལྷན་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།

ཐངེས་འདིའི་ད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་
བསླབ་གསུམ་བཤད་སུྒབ་གླིང་གི་འགན་
འཛིན་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་
ལགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་དག་ེབཤེས་དང་།	
ལྷ་ོཀོ་རི་ཡའི་ས་གནས་འད་མིན་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ིའབུམ་རམས་པའ་ིསླབོ་མ།	ད་ེ
བཞིན་ཉ་ིཧངོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་
ལས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	ཀརྨ་ལ་ྷམོ་ལགས་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ང་
ཚོའ་ིརིག་གཞུང་གཅསེ་འཛིན་དང་།	ང་ཚོའ་ི
ང་ོབ།ོ	 མཐུན་སིྒལ་བཅས་ཀི་གལ་ཆེའ་ིརང་
བཞིན་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	

སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་ནམ་ཡང་མི་བརེད་པ་བ་
དགསོ་སྐརོ་གསུངས།	 ཁངོ་གིས་ས་ཁུལ་སོ་
སོར་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གསར་
བཙུགས་གནང་སྟ་ེཀོ་རི་ཡའི་གཞུང་དང་།	
གསོ་ཚོགས།	མི་མང་བཅས་དང་ལནྷ་འབལེ་

བ་བཙུགས་ཏ་ེབདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཐབོ་རུྒྱར་འབད་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་གོ་བསྡུར་
བས་ཏ་ེཀ་ོར་ཡར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་སྟབས་
བད་ེར་ུགཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 ཁངོ་
གིས་ཀོ་རི་ཡར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་
ནས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་
ཞུས་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་
གོ་རགོས་སྤལེ་རེས་གནང་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཁང་གིས་ངསོ་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལ་གཞིགས་ནས་

ཀ་ོརི་ཡར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་བད་ེ
སྡགུ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས།
མཐར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཀོ་རི་ཡར་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་ཆེད་རྒྱ་གར་
གི་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་
དངུལ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་གཏངོ་
ཕདོ་ཆེན་པསོ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ།	 ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་མེད་པའི་དསུ་སྐབས་ཤིག་ལ་
ས་ཁུལ་དརེ་འཚམས་འདརི་ཕབེས་རུྒྱའི་
ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་བསབླ་གསུམ་བཤད་སུྒབ་གླངི་གི་དག་ེ
བཤེས་དང་།	 ཀ་ོརི་ཡའ་ིགཞུང་འབལེ་སྐ་ུ
ཚབ་དང་འབལེ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་ནམ་
མཁའ་ལགས་ཀིས་བསབླ་གསུམ་བཤད་སུྒབ་
གླངི་དགནོ་པས་ཀ་ོརི་ཡའི་ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་ཁབ་གདལ་དང་སུང་སྐབོ་

ཐད་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
ཀི་རི་ཡར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་དང་ད་ེདག་གི་
བདེ་སྒ་ོསོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིརུྒྱན་
ལས་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་པའི་འཕལེ་རིམ་
དང་།	 ཉ་ིཧངོ་མི་མང་ལ་བདོ་དནོ་ག་ོརགོས།	
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་སླད་
སྤལེ་བའ་ིབདེ་སྒ་ོཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།

ད་ཐོག་གི་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་ཕབེས་པའི་
དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་མི་སྒརེ་
གི་ངསོ་ནས་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡོད་བཏནོ་ཏ་ེ
བསྟ་ིགནས་ཁང་གསར་བཙུགས་ཀིས་བདོ་ཀི་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
ག་ོརགོས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེ
བཞིན་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྣམས་ཀིས་ད་ལན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དང་ལནྷ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གསོ་

བསྡུར་བ་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་ཚོརཆེན་པ་ོ

བུང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
ཐངེས་འདིའི་ད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་
མཐུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་གནནོ་དང་།	 བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གོ་རགོས་སྤལེ་ཆེད་
བདོ་མིའ་ིནསུ་ཤུགས་ཐནོ་ཁུངས་ཇི་ལརྟ་བདེ་
སྤདོ་བ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐད་
ཆབ་སིད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་བཅས་ཀིི་
སྐརོ་གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

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

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	(www.bod.asia)	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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༢༠༢༡	ལོའ་ིཡིག་འགུལ་གི་ལམ་ནས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཡིག་འགུལ་གི་ལམ་ནས་
སླབོ་གཉརེ་བ་རུྒྱའི་ཆེད་སླབོ་ཡོན་ས་མིག་
གངས་	 ༧༥	 ཡོད་པའ་ིགསལ་བསྒགས་ཞུ་
རུྒྱར།	 སླབོ་ཡོན་འད་ིབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་དབུས་ས་གཉིས་ཀི་
ལས་བདེ་དང་།	 ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་
གྲྭའ་ིདག་ེརྒན།	 ས་རྲྭ་མཐ་ོསླབོ་དང་ནརོ་
གླངི་རིག་གཞུང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུག་
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་མུ་མཐུད་
མཐོ་སླབོ་ཏུ་བསྐོད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་

པའི་རང་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་
ཤེས་ཚད་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་
པས།	སླབོ་ཡོན་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༨	 ཚེས་	༣༡	འགངས་
མེད་གཤམ་གསལ་འབལེ་མཐུད་ཁ་བང་
བརུྒྱད་འཚང་སནྙ་དང་དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་
ཁག་དྲྭ་ཐགོ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 འགངེས་ཤོག་	 “ཀ”	 པ་ཞིབ་བཀང་
གིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དག་མཆན་
ཞུ་དགསོ།

༢།	 ད་ལ་ྟཕག་ལས་གནང་ཡུལ་གི་ལས་
ཁུངས་སམ་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་ནས་དགག་
ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	དགསོ་པ།
༣།	ཤེས་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཀི་ཨང་ཐབོ་ཤོག་ལྷའེ་ི
ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནང་འགོ་འཛིན་དང་།	
ཡང་ན་དབུས་བདོ་མི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་
དུང་གནས་རིམ་ཡན་གི་སི་ཞུ་ལས་བེད་
གང་རངུ་ནས་ཞིབ་བཤེར་གནང་	 བའ་ིདག་
མཆན་ངསེ་འགདོ་བ་དགསོ།
སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་སླབོ་ཡོན་ཆ་བགསོ།
ཀ༽	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁབ་ཁངོས་

དབུས་ས་གཉསི་ཀི་ལས་བདེ་ཆེད་ས་མིག་	
༢༠	ནས་བེདུ་ཆེད་ཟུར་	བཅད་ས་མིག་	༥	
ཡོད།
ཁ༽	 ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེ
རྒན་ཆེད་ས་མིག་	 ༢༠	 ནས་བེདུ་ཆེད་ཟུར་
བཅད་ས་མིག་	༥	ཡོད།
ག༽	 སྲྭ་ར་མཐ་ོསླབོ་དང་ནརོ་གླངི་རིག་
གཞུང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུག་ཆེད་ས་
མིག་	༡༥	ཡོད།
ང༽	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་མུ་
མཐུད་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བསྐདོ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་མ་

ཐབོ་པའ་ིན་གཞནོ་ཆེད་	ས་མིག་	༢༠	ཡོད།
ཅ༽	 གངོ་གསལ་སྡ་ེཚན་བཞིའ་ིནང་མ་ཚུད་
པའི་སྙན་འབུལ་བ་ཁག་ལ་ས་མིག་སྟངོ་པ་
ལགྷ་ཚེ་དགངོས་	བཞསེ་གནང་རུྒྱ།
སླབོ ་ཡོན་གི་ཚད་གཞི་ལོ་རེར་ཧིན་སྒརོ ་	
༡༠,༠༠༠།༠༠	ཡིན།
དྭགོས་འད་ིཡོད་ཚེ་འབལེ་བ་གནང་ཡུལ།
བསོད་ནམས་བཟང་མོ།	
doe.lobyon@tibet.net

སངས་རྒྱས་ལ་ྷསྒནོ། 
scholarship@tibet.net

ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རུྒྱ་མེད་པའ་ིགསོ་ཆོད་བཞག་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་
སོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར།	 ང་ོརྒལོ་གི་
ཚུལ་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉནི་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི ་ནང་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་སྟ་ེ
ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་ལ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༢	 ལོར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིན་ད་ུ
ཚོགས་གཏན་ཁེལ་བའི་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩེད་
འགན་ཚོགས་སུ་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
མཉམ་ཞུགས་བ་རུྒྱ་མེད་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་གསོ་ཆོད་ད་ེཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་ཕི་འབལེ་དང་བད་ེ
སུང་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ངོས་ལེན་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་ཕི་འབལེ་དང་
བད་ེསུང་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོ་པ་ཝལེ་ཕ་ིསི་ཆེར་ (Pavel Fischer)	
མཆོག་གིས་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ནང་གསོ་འཆར་བཏནོ་
གནང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་

ཡུ་གུར་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་
རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་
མ་ཟད།	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ཀི་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའ་ི
ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ཀི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་

རྣམས་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་བས་མེད་སྟབས།	
ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་གསོ་ཆོད་ད་ེབཞག་གནང་བ་ཞིག་
རེད།

གསོ་ཆོད་དའེི་ནང་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་གཞུང་དང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་སོགས་ཀི་
སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཅེག་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེ
ཅིང་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་སུ་འགན་ཞུགས་
ཀི་ཆེད་ད་ུམགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ད་ེངསོ་ལེན་

གནང་རུྒྱ་མེད་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་
ཡོད།
ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོས་ཚོགས་
གོང་མའི་ཕི་འབལེ་དང་བད་ེསུང་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་པ་ཝལེ་ཕ་ིསི་ཆེར་
མཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་གིས་མུ་མཐུད་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གསོ་ཆོད་ཁག་
ལ་བརིྩ་སུང་བདེ་ཀི་མེད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དག་གནནོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཅགེ་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ར་བ་ྷ
སི་ (Přemysl Rabas)	 མཆོག་གིས་ཅགེ་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའིི་ནང་གསོ་ཆོད་བཞག་
གནང་བ་ལྟར་འཛམ་གླིང་གི་མང་གཙོའི་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོའི་ནང་ད་ེལརྟ་གསོ་ཆོད་
འཇོག་ཐུབ་པའི ་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	 ངས་ཉ་ེཆར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ལ་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དསུ་རག་ཏུ་
བདོ་མིར་མཐུན་གོགོས་ཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་
ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརེས་ཀི་གསོ་ཆོད་
འད་ིཁས་ལེན་ད་ེཡིན་པ་སྟནོ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
ཅེག་གོས་ཚོགས་གོང་མའི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཟུར་པ་དང་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་ཀེ་ཊི་རི་ན་ 
(Katerina Bursik Jacques) མཆོག་གིས་
དསུ་ཡུན་ཅུང་ཙམ་རིང་པའོི་རསེ་ད་ེརིང་
བདོ་དང་ཡུ་གུར་མི་མང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་ཐུབ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	ཅགེ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་
ད་བར་བདོ་མིའ་ིདང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩདོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་
པར།	སུད་སིིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིསདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་།	 ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩ་ཐུན་མོང་ནས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	
འད་ིལོར་སིད་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་འད་ི
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༥	
ལ་སླབོ་ཡོན་གནང་རུྒྱ་དང་།	 སླབོ་ཡོན་འད་ི
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ཨ་རི་བདོ་ཀི་
ཐབེས་རྩ་ནས་གནང་རུྒྱ།	 སླབོ་ཡོན་ལས་
འཆར་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 རྒྱ་
བལ་འབུག་གསུམ་གནས་འཁོད་བདོ་མིའི་
སླབོ་ཕུག་རྩེ་ཕུད་རྣམས་རང་ཉདི་ཀི་འདདོ་
མོས་ཆེ་བའི་ཆེད་ལས་སླབོ་སྦོང་བ་རུྒྱའི་
རོགས་སྐརོ་ཆེད་ཡིན།	གཤམ་གསལ་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༡	 འགངས་མེད་གཤམ་
གསལ་དྲྭ་ལམ་སྦྲལེ་ཐག་བརུྒྱད་འཚང་སནྙ་
ཕུལ་ཟནི་དགསོ།
དྲྭ་ལམ་སྦྲལེ་ཐག https://forms.gle/

pEL8qyTNnkgh8kG68

སླབོ་ཚན་ཁག
འཚང་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་གཤམ་
གསལ་སླབོ་ཚན་གང་རུང་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་
བདེ་འདདོ་ཡོད་པ་ཞིག་ངསེ་པར་དགསོ།
Master in Medicine (MD/MS), Master 

in Dental Surgery (MDS), Master in 

Technology(M.Tech), Master in Busi-

ness Administration (MBA), Master in 

Computer Application(MCA), Master 

in Pharmacy (M Pharm) Master in 

Physiotherapy (MPT), Master of Law 

(LLM).

སླབོ་ཡོན་ཚད་གཞི།
སླབོ་ཡོན་འདིའི་ཁོངས་འདམེས་ཐོན་བུང་
བའི་སླབོ་མ་སོ་སོས་མཐོ་སླབོ་ཏུ་སླབོ་ཡོན་
ཕུལ་བའི་བུང་འཛིན་ནང་གསལ་ལྟར་སླབོ་
ཡོན ་མཐོ་ཚད་ཧིན ་སྒ ོར ་འབུམ་གཉིས་	
༢༠༠༠༠༠།	བར་འབུལ་རུྒྱ་དང་།	སླབོ་ཡོན་

མ་ཡིན་པའི་འག་ོགནོ་གཞན་ཆེད་ཧིན་སྒརོ་
ལ་ྔཁ་ི	 ༥༠༠༠༠།	 བཅས་འབུལ་རུྒྱ།	 སདི་
སྐོང་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་མུ་མཐུད་འཐོབ་
པར་སླབོ་ཕུག་སོསོའ་ིཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་པའ་ི
ཐགོ་ཕགོས་བསྡམོས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	 ༦༠	 ལོན་
པ་དང་།	 འཛིན་གྲྭའ་ིའབརོ་ཐ་ོབརྒྱ་ཆ་	 ༧༥	
ལོན་པ་ཞིག་དགསོ།
སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་དང་།	
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ད་ོབདག་དང་ཕ་
མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 ༢༠༢༠	 བར་
གཙང་འབུལ་ཟནི་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་ད་ུ
གནས་སྡདོ་བེད་མཁན་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ད་ུ
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་དསུ་འགངས་
བཀའ་འཁལོ་ཡོད་པ་ཞིག་དགསོ།	 ཞིབ་ཕའ་ི
གནས་ཚུལ་ཁག་	 འགངེས་ཤོག་ཀ་པའ་ི	
ནང་ཁ་གསལ་བཀང་སྟ་ེརང་ཉདི་ཀི་གནས་

ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དག་མཆན་
ཞུ་དགསོ།
༢།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་ངསོ་འཛིན་
ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞིག་
ནས་གོང་འཁོད་སླབོ་ཚན་གང་རུང་ཐགོ་ཉ་ེ
བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ཡིག་
རུྒྱགས་ཀི་གུབ་འབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	
༧༠	ལོན་པ་ཞིག་དགསོ།	ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པའི་ཡིག་རུྒྱགས་ཨང་ཤོག་
དང་ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས་འབུལ་དགསོ།
༣།	 རང་ཉདི་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་དཔནོ་ནས་
རྒྱབ་གཉརེ་ཡི་གེའི་འགེངས་ཤོག་ཟུར་ཡོད་
ལརྟ་ཞིབ་བཀང་གིས་འབུལ་དགསོ།
༤།	 ད་ོབདག་གི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་ Cur-

riculum Vitae ཤོག་གངས་གཉསི་ལས་མ་
ཉུང་བ་འབུལ་དགསོ།
༥།	རང་ཉདི་ཀི་ཞུ་སནྙ་ཆེད་རྩམོ་	Personal 

Statement ཤོག་གངས་གཅིག་ལས་མ་ཉུང་

བ་འབུལ་དགསོ།
༦།	 ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི
སླབོ་དསུ་སབྐས་སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་
ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་སླབོ་ཡོན་འདིའི་ཁོངས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་ཆོག

སླབོ་ཡོན་འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རིམ་ཁག་
གཤམ་གསལ།
༡།	 སླབོ་ཡོན་འདམེས་སུྒག་ཆེད་ངག་རུྒྱགས་
བཞསེ་རུྒྱ།
༢།	 ངག་རུྒྱགས་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་མཚུངས་
བུང་ཚེ་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པའ་ིབརྒྱ་ཆ་རྩ་ེཏགོ་གིས་འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱ།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	
༦	ཚེས་	༡༨	ལ།།
འབལེ་གཏུགས་བ་ཡུལ།	 བསོད་ནམས་
བཟང་མོ། doe.lobyon@tibet.net

བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས། scholarship@tibet.net


