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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་བད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་སྐརོ་
བཀའ་མོལ་མཛད་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བད་ེསིྐད་ཀི་
ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་དང་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་ད་ུ
རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ལོན་ཌོན་དཔལ་འབྱརོ་
རིག་པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དཔལ་འབྱརོ་
རིག་པའ་ིསླབོ་དཔནོ་གྲགས་ཅན་རི་ཆར་ཌི་ལེ་
ཡར་ཌི་ (Lord Richard Layard)	 ལགས་
དང་ལྷན་ད་ུའཛམ་གླིང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་
བད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་	(Creating a Happier 

World)	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་
མོལ་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ལོན་ཌནོ་དཔལ་འབྱརོ་རིག་
པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དཔལ་འབྱརོ་རིག་
པའི་སླབོ་དཔནོ་ཆར་ཌི་ལེ་ཡར་ཌི་ལགས་
ཀིས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་ང་ཚོས་
སེམས་པ་བཟང་པ་ོཇི་ལྟར་བྱདེ་དགོས་སམ་
ཞསེ་བཀའ་འད་ིཞུས་པའ་ིསབྐས།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	 སེམས་པ་བཟང་

པ་ོཀུན་ནས་བླངས་ཏ་ེགཞན་གི་བད་ེསྡུག་ལ་
ཐུགས་ཁུར་གནང་དགསོ།	 ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་

ལ་བརནེ་པའ་ིསགོ་ཆགས་རེད།	 མི་སྒརེ་སོ་
སོའ་ིའཚོ་བ་ན་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་ཡོད།	 ང་
ཚོ་སྐསེ་མ་ཐག་ཨ་མའ་ིབྱམས་བརྩ་ེལ་བརནེ་
དགསོ་པ་དང་།	 ང་ཚོ་འཚོ་བར་ཨ་མའ་ི
བྱམས་བརྩ་ེན་ིགཙོ་བ་ོད་ེཆགས་ཡོད།	 གལ་
ཏ་ེཨ་མས་བྱམས་སྐངོ་མ་གནང་ཚེ་སྐསེ་མ་
ཐག་གི་ཕུ་གུ་མ་འབྱར་ད་ེའཆི་རུྒྱ་རེད།	ང་ཚོ་
ཚང་མ་ཨ་མའ་ིམངལ་ནས་སྐསེ་པ་རེད།	ཨ་
མའི་འ་ོམ་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོ་འཚར་ལོངས་
འབུྱང་གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་
པའི་སགོ་ཆགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་
བྱམས་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེགཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	

ཕན་ཚུན་བྱམས་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེདམིགས་
བསལ་ཆོས་དད་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་དགསོ་

པའ་ིངསེ་པ་མེད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་འད་ིགཙོ་བ་ོནབུ་ཕགོས་ནས་དར་
བ་རེད།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ནང་
སེམས་ཞི་བད་ེཡོང་ཐབས་སྐརོ་གི་སླབོ་ཚན་
འཇགོ་དགསོ།	གཟུགས་པ་ོབད་ེཐང་དང་ནང་
མི་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཆོས་དད་
དང་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་མེད།	
ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོསེམས་པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་ན་
འགྲགི་གི་ཡོད།
དཔརེ་ན་དགེ་རྒན་ཞིག་གིས་རྩེད་མོ་དང་
འཛུམ་ཤིག་ཤིག་གི་སྒ་ོནས་སླབོ་ཁིད་གནང་
བ་ཡིན་ན།	 སླབོ་ཕུག་འཛིན་གྲྲྭར་ཡོང་རུྒྱར་

དགའ་པ་ོགནང་གི་རེད།	 དག་ེརྒན་གིས་
དསུ་རག་ཏུ་ཁོང་ཁའོི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཡིན་
ན།	 སླབོ་ཕུག་འཛིན་གྲྲྭར་ཡོང་རུྒྱར་དགའ་པ་ོ
གནང་གི་མ་རེད།	 ད་ེབཞིན་སེམས་ཅན་ཁི་
དང་བྱ་བིྱའུ་ལའང་འཆམ་པ་ོབྱདེ་ན་དགའ་པ་ོ
བྱདེ་ཀི་རེད།	 དཔརེ་ན་ཁི་ཞིག་དང་འཆམ་
པ་ོབྱདེ་ན་ཁི་དསེ་ཚུར་རྔ་མ་གཡུགས་ནས་
དགའ་པ་ོབྱདེ་ཀི་རེད།	 གལ་ཏ་ེཁི་ཞིག་ལ་
ཁོང་ཁའོི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ན་ཁི་ཡིས་
ཀང་དརེ་དགའ་པ་ོབྱདེ་ཀི་མ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་སིྤ་ཚོགས་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་
བར་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་རུྒྱ ་གཙོ་བ ོ་
ཆགས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་འགྲ་ོབ་
མིི་ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་
འཛིན་སྟངས་གོང་མཐོར་གཏོང་གི་ཡོད།		
གཞན་ཡང་བདོ་པའི་རིག་གཞུང་ནང་གཞན་
ལ་གནདོ་པ་བྱདེ་རུྒྱ་མེད་པའི་སྐརོ་གསུང་གི་
ཡོད།	 བདོ་པའ་ིནང་མི་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་
ན་ཕུ་གུས་འབུ་སིན་ཞིག་འཛིན་བཞིན་པའི་
སབྐས་ཕ་མས་ཕུ་གུར་འབུ་སིན་ད་ེམ་གསོད་
ཅསེ་རདོ་ཀི་རེད།	 ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིརིག་གཞུང་
རེད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་ལན་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	
ཉིན་གི་སྔ་དརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་
གི་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།	
ངལ་རྩོལ་གོང་འཕལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་གནང་ཡོད།
ཐངེས་འདའི་ིད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་ཨ་
རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གི་མང་གཙོ་དང་འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ངལ་རྩལོ་གངོ་འཕལེ་
ལས་དནོ་ཚན་པའི་དུང་ཆེ་ལས་རོགས་ལི་
ས་པ་ེཊར་སན་ (Lisa Peterson)	 ལགས་
དང་།	 	 དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་ལས་ཚབ་
གཙོ་བ་ོསི་ཁ་ོཊི་	 (Scott Busby)	 ལགས།		
དམིགས་བསལ་ཕག་རོགས་ཨན་ཊོན་ (An-

ton Jongeneel) ལགས།	 སི་ཊེ་ཕ་ེན་ེསན་
ཌི་བྷགེ་	 (Stephanie Sandbeck)	 ལགས།	

ཌ་ེཝི་ཌི་ཨི་ལི་བརྷ་ (David Elber) ལགས།	
མར་གྷ་ིརེ་ཊི་ཊར་ལེ་ (Margreet Turley)	
ལགས་བཅས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་།	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉསི།	 བྱང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་
གི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་གསལ་སདླ་འབུྱང་
འགུར་གི་འཆར་གཞི་དང་ལས་གཞི་ཁག་
གི་སྐརོ་དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དག་ལ་གདངོ་
ལེན་གནང་ཕགོས་སོགས་ཀིས་གཙོས་གནད་
དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་

གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་མེད་ཚེ་བདོ་མིའི་གནས་
སྟངས་ད་ལ་ྟནང་བཞིན་ས་བརན་གནས་ཐུབ་
ཀི་མེད་སྟབས།	 རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་གཙོས་མི་མང་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་
མཐུད་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རོགས་སྐརོ་གནང་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ཕོགས ་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་
མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་འད་ི
མགོགས་མུར་ཞི་བ་ཡིན་ན་ཨ་རིར་ཆེད་
བཅར་གིས་ཁོང་རྣམ་པར་མཇལ་འཕད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	
ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱདེ་རྣམ་
པས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ལ་འསོ་བསྡུའི་ཁདོ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་
དམིགས་བསལ་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་
བ་དང་སྦྲགས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་

དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་ལས་གནང་རུྒྱའི་འདནུ་
པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་
ཁངོ་རྣམ་པས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་
ལས་དནོ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུས་གནང་ཡོད།	 ཨ་རི་གཞུང་
གིས་བདནུ་ཕག་ཁ་ཤས་ནང་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་གསར་པ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་པའ་ིཚོད་དཔག་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་ཕི་
སིད་ལྷན་ཁང་གི་མང་གཙོ་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་།	 ངལ་རྩལོ་གངོ་འཕལེ་ལས་དནོ་
ཚན་པའ་ིའབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་རྣམ་པས་བདོ་
དནོ་ཆེད་ད་ུཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་དང་།	 མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་
སདླ་ད་ེལརྟ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྦརི་སྡ་ེདགེའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསར་རྙིང་
དབར་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །སྦརི་སྡ་ེདགའེ་ིབདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བྱ་རྒདོ་ཚང་འཆི་མེད་ར་ོ
ར་ེལགས་དང་།	ཚབ་གསར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྣམ་གཉསི་དབར་ལས་
འགན་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་ཀི་ལས་དནོ་སདླ་སྦརི་
ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་
སྤདོ་དཔང་གནང་བའི་ཐགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གསར་རྙངི་དབར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སྣདོ་སོགས་
རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
སྦརི་སྡ་ེདགེ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་གཙོས་
སྦརི་སྡ་ེདགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནི་
ས་གནས་བདོ་མིས་འསོ་འདམེས་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

བནོ་གཞིས་ཌ་ོལན་ཇི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་
བནོ་གཞིས་ཌ་ོལན་ཇི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བླ་ོལནྡ་
ཉ་ིམ་ལགས་དང་།	ཚབ་གསར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་
འཕལེ་ལགས་རྣམ་གཉསི་དབར་ལས་འགན་རིྩས་
ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་ཀི་ལས་དནོ་ལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་ཏུ་སིམ་སིྤ་བསྟན་འཛིན་སྣང་བ་ལགས་སྤདོ་
དཔང་གིས་འགན་ཁུར་བཞསེ་པའི་ཐགོ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གསར་རྙངི་དབར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་
སྣདོ་སོགས་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤོད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཨ་རིའི ་སླབོ ་ཡོན་དང་འབྲལེ་བའི་གལ་ཆེའི ་
གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་དང་རིག་གཞུང་ལས་དནོ་ཚན་པས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཨ་
རིའི་སླབོ་ཡོན་དང་འབྲལེ་བའི་ཆ་རྐེན་གསར་
པ་ཞིག་གསལ་བསྒགས་གནང་དནོ་ལརྟ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༣	 ནས་བཟུང་ཨ་རི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
ཡོན་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་
ནས་ད་ོབདག་སོ་སོའི་ཕི་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་
པརོ་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་གི་དསུ་འགངས་ངསེ་
པར་ད་ུདགསོ་འདགུ་ན།	 དའེ་ིཐད་སྔནོ་ཚུད་
ནས་གྲ་སིྒག་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་བཅས།།
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སུད་སིའ་ིདནོ་ཁང་གིས་སུད་སིའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་
ཉིན་གཅིག་རིང་སུད་སི་བདོ་མིའི་དབྱར་
ཁའི་འཛིན་གྲྲྭར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
གི་ལས་བྱདེ་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་
ཉནི་གཅིག་རིང་སུད་སིའི་བདོ་རིགས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 ད་
ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བུྱས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་

ཡོད།
སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་

སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འོག་ཕི་ལོ་	

༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༧	ནས་ཟླ་	༨	ཚེས་	
༢	 ཉནི་བར་རི་པ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིཆོས་

ཚོགས་ (RIPA International Buddhist 

Center)	 སུ་སུད་སིའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	 ༥༥	 ཙམ་ལ་དབྱར་ཁའ་ིའཛིན་གྲྲྭ་
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 རྒྱལ་
རབས་ལོ་རུྒྱས།	 ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
སུད་སིའི ་གཟའ་མཇུག་སླབོ ་གྲྲྭའི ་འགན་
འཛིན་ཚེ ་དབང་མུན་སེལ་ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།	 སུད་སིའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་དབྱར་ཁའི་འཛིན་གྲྲྭ་ཚོགས་
དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་
པའི་མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་དང་།	 སདྐ་ཡིག	 རྒྱལ་རབས་

ལོ་རུྒྱས་སོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་རུྒྱ་དང་།	
ལྷག་པར་སུད་སིར་ཡོད་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་སདྐ་རྒྱག་སའི་ཁརོ་ཡུག་
སུྐན་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ད་བར་སུད་སིའི་བདོ་
པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་དབྱར་ཁའི་འཛིན་
གྲྲྭ་ཐངེས་གཉསི་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
དབྱར་ཁའི་འཛིན་གྲྲྭ་ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ལོར་ཚོགས་ཡོད།	ད་ལའྟ་ིཆར་སུད་
སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་ཁུལ་ད་ུབདོ་པའི་
གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྲྭ་གྲངས་	༢༠	ཙམ་ཡོད་
པ་བཅས།	།

རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཕི་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་དམག་འཁུག་བུྱང་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔདགུ་འཁརོ་བའ་ིདན་གསོའ་ིསྔནོ་འགྲ་ོ
ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་	
(Core Group for Tibetan Cause)	 རྒྱ་
གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ིགྲངོ་ཁརེ་
གྷ་ོཧ་ཌི་ནང་སྔནོ་འགྲའོི་ཚོགས་འད་ུཞིག་གོ་
སིྒག་ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་༢༠	
ཉནི་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	
ལོར་བསབླ་པ་ལའྔི་གྲསོ་མཐུན་ནམ་ཧནི་སདྐ་
ད་ུཔན་ཅ་ཤཱིལ་ (Panchsheel agreement) 

ཞསེ་པ་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེརིྩས་མེད་སྣང་ཆུང་
ད་ུབཏང་སྟ་ེརྒྱ་གར་ལ་དམག་འཁུག་བརྒྱབ་
ཡོད།

རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་རྒྱ་གར་
ལ་དམག་འཁུག་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༩	
འཁོར་བའི་དསུ་དན་སུང་རིྩས་སླད་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	ཉནི་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་གྲངོ་ཁརེ་གྷ་ོཧ་ཌི་ནང་
སྔནོ་འགྲའོི་ཚོགས་འད་ུཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་
གནང་ཡོད།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་ལས་རིམ་ཆེ་གྲས་ཤིག་གོ་སིྒག་
ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་རིམ་ད་ེ
བརུྒྱད་དང་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་གར་

གིས་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀིས་རང་ཉདི་ཀི་
མངའ་ཁངོས་སུང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་བར་
ལན་ཞིག་དང་།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕ་ོབྲང་པ་ོཏཱ་ལའི་ནང་ཞབས་སོར་
འཁོད་མ་ཐུབ་བར་ད་ུརྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
ཀི་འབྲལེ་ལམ་གངོ་འཕལེ་ཡོང་མི་ཐུབ་པའི་
བར་ལན་བཅས་བཏང་ཡོད།
ད་ེཡང་སྔནོ་འགྲའོི་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ་ོཁརེ་མེ་ 
(Shri R K Khrimey)	ལགས་ཀིས་གཙོས་
རྒྱལ་ཡོངས་དང་ས་གནས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབྲལེ་མཐུད་པ་རྣམས་

དང་།	 ཨ་སམ་དང་ཨ་ར་ུན་ཅལ་ཁུལ་གི་
འཕགས་བོད་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ།	 ཨ་སམ་སིྤ་དམངས་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི།	 གསར་འགདོ་པ།	 སླབོ་
དཔནོ།	 སླབོ་ཕུག	 ད་ེབཞིན་ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་
གླངི་གི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་།	བསྟན་
འཛིན་སྒང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན།	 མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དུང་།	
འབུམ་སྡ ་ེལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་དུང་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད།
སྔནོ་འགྲའོི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་སྐ་ུཞབས་རིན་
ཆེན་མཁའ་འགྲ་ོཁརེ་མེ་ལགས་ཀིས་གསུང་

དནོ།	 རྒྱ་ནག་དག་པ་ོདམག་གིས་རྒྱ་དཀར་
ནག་དབར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་བསབླ་པ་
ལའྔ་ིགྲསོ་མཐུན་ནམ་ཧནི་སདྐ་ད་ུཔན་ཅ་ཤཱིལ་	
(Panchsheel	 agreement)	 ཞསེ་པ་བཞག་
ཡོད་པ་ད་ེརིྩས་མེད་བཏང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གིས་རྒྱ་གར་གི་ཡིད་ཆེས་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་བར་ང་ཚོས་པ་ེཅིང་སིད་གཞུང་
ལ་ང་ོརྒལོ་བྱ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་བདོ་ནི་རྒྱ་གར་གི་ཁིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ངོ་མ་ད་ེཡིན་པ་ལས་རྒྱ་
ནག་མིན་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ལ་རང་དབང་
མགགོས་མུར་ཐབོ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་
གར་གི་སདི་བླནོ་མོ་ད་ིམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་
ག་དུག་ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བ་དསེ་བདོ་མི་ས་
ཡ་མང་པརོ་རེ་བ་གསར་པ་ཞིག་བསུྐན་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་
སུ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ (Shri Surendra Kumar) 

ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་ད་ུ

མའི་རིང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུལམ་སྟནོ་
དང་ཕག་ལས་རླབས་ཆེན་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་

སྡུག་རུྩབ་འགོ་དཀའ་སྡུག་མོངོ་བཞིན་པའི་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་སྨནོ ་ལམ་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
ས་མཚམས་ཞསེ་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ཞསེ་བདེ་
སྤདོ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་གར་
བྱང་ཤར་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་
ཐབས་སུ་འཆར་ཅན་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་
བའི་ལས་རིམ་གོ་སིྒག་ཞུས་ཏ ེ་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
ཨ་སམ་དང་མེ་གྷ ་ལ་ཡ་མངའ་སྡའེི ་ས་
གནས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་སྐུ ་ཞབས་སོ་མ་ཡ་
ཌིབ་དཱ་ཏཱ་ (Shri Soumyadeep Datta )	
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
མཐ་ོསངྒ་གི་འཐུང་ཆུའི་འབུྱང་ཁུངས་ཚུལ་
མིན་ད་ུབཀལོ་སྤདོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་ནས་
འབབ་བཞིན་པའ་ིཆུ་བ་ོཡར་ཀླུང་གཙང་པའོ་ི
ཁ་ཕོགས་སུྒར་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་སྔནོ་འགྲའོི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ས་

གནས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི ་འབྲ ེལ་མཐུད་པ་རྣམས་ནས་ཀང་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་
མི་ཡོངས་ནས་ཧུར་བརྩནོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་
ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེབདོ་ཀི་
བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་དགསོ་
པའ་ིབསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་གནང་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི ་སྔནོ ་འགྲོའི ་ཚོགས་འདུ་ད ེ་
བཞིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་བྱས་
པའི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གིས་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་
འདརུ་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་དང་།	 ལས་འཆར་ཚན་པའ་ིལས་
བྱེད་ཆོས་ཉིད་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

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

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



3 TIBETAN NEWS  4th August 2021 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༦	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༤

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་དནོ་
འཁགོ་བཤད་ལ་ལན་འདབེས་གནང་བའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢	རེས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕི་དལི་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་གི་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཁགོ་བཤད་ཀི་
གནས་ཚུལ་སྤལེ་བ་རྣམས་ལ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ད་ེསྔ་ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཡིན་
སྐབས་ལན་འདབེས་ཀི་རྩོམ་ཡིག་སྤལེ་བ་
རྣམས་ཕགོས་བསིྒགས་ཀིས་ (Harnessing 

The Dragon’s Fume : Challenging the 

Chinease Communist Party’s distort-

ed Tibet narratives)	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་
དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༡	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	
བཀའ་དུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས།	
ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིྱངས་ལགས།	
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་
ལགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མགྲནི་
ཚབ་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས།	
ད་ཐགོ་ནས་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་དང་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་
ཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་བདོ་ཀི་སིད་
བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་རྩམོ་ཡིག་སྤལེ་
བ་ཙམ་མ་ཟད།	 ད་ེདག་ཕགོས་བསིྒགས་
གནང་སྟ་ེཔར་བསུྐན་བརུྒྱད་ཕིས་སུ་ལོ་རུྒྱས་
ཁདོ་དང་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཆེན་པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ཐངེས་
འདརི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་རྣམ་
གཉསི་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་
འདིས་དཔ་ེདབེ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོདང་ནསུ་པ་
ཆེན་པ་ོཞིག་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་མངནོ་གསལ་
རེད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་དང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་འཁགོ་བཤད་

ཀི་གནས་ཚུལ་སྤལེ་བའི་སྐབས་ཉི་ཧངོ་སྐུ་
ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་
ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་
བའ་ིང་ོབ་ོཐགོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་ལོ་རུྒྱས་
ཀི་གནས་བབ་དང་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་འཁགོ་བཤད་ལ་སབྐས་དང་དསུ་སོ་
སོར་ལན་འདབེས་ཀི་ཚུལ་ད་ུརྩམོ་ཡིག་མང་
པ་ོཞིག་སྤལེ་བ་རྣམས་ཕགོས་བསིྒགས་ཀིས་
ད་ཆ་དཔ་ེདབེ་ཅིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད།
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀིས་འདི་
རིགས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བར་ངས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	བདོ་མི་ཚང་མས་འད་ི

རིགས་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སྤལེ་བའི་འཁགོ་བཤད་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་
གིས་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རྣམས་
ཤེས་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཙམ་མ་

ཟད།	 སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ད་ེདག་ག་ོརགོས་སྤལེ་
དགསོ།	 དཔ་ེདབེ་འད་ིབཞིན་སྒརེ་གི་བསམ་
ཚུལ་ཡིན་ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་ཏ་ེ
པར་སུྐན་གནང་བ་དང་སྦྲགས་དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒའོི་ཐོག་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་བཅར་
ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 སརླ་ཡང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	
ད་ེནས་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།		རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁདོ་ད་ལའྟང་བདོ་
དནོ་ཐགོ་འཁགོ་བཤད་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་
པ་ོཞིག་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་བདག་
དབང་སྐརོ་འཁོག་བཤད་ཀི་གནས་ཚུལ་
སྤལེ་ཡོད།	 བདོ་མི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་འཁདོ་བཤད་རྣམས་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ལོ་རུྒྱས་གནས་
བབ་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་པ་དང་ད་ལྟའི་བདོ་
ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤེས་པའི་
ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤལེ་བའི་འཁོག་
བཤད་དག་ལ་ལན་འདབེས་དགསོ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སྤལེ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ད་ོ
སྣང་དང་འབྲལེ་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགསོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 	 ངས་སྤལེ་བའ་ི
རྩམོ་རྣམས་ཕགོས་བསིྒགས་ཀིས་དཔར་སུྐན་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
མཐར་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིྱངས་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་ལ་དགྭས་འདདུ་གཅིག་འབྲགོ་སྡ་ེཁག་གཅིག་གི་ར་ལུག་འཆི་སྐནོ་
བུྱང་བར་ངལ་སེལ་མཐུན་འགུར་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༤	
ཉནི་ལ་དྭགས་སླ་ེཉ་ེའགྲམ་འབྲགོ་སྡ་ེའདདུ་
གཅིག་ས་གནས་སུ་རང་རིགས་འབྲགོ་པ་
དདུ་ཚང་བདནུ་གི་འཚོ་བའ་ིརནེ་གཞི་སེམས་
ཅན་ར་ལུག་ལ་ནད་གཞི་ཕགོ་སྟ་ེའཆི་སྐནོ་
བུྱང་བའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བུྱང་འཕལ་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལ་སིྤ་ལ་འབྲལེ་
ལམ་ཞུས་ཏ་ེཞིབ་རྩདོ་ཞུས་པར་ཕི་ཚེས་	 ༤	
ནས་	 ༢༣	 བར་ར་ལུག་འཆི་སྐནོ་བུྱང་བ་

གྲངས་	 ༧༠༤	 སནྙ་གསན་བུྱང་བར་དཔལ་
ལནྡ་བཀའ་ཤག་ལ་བརུྒྱད་རིམ་བཀའ་འཁལོ་
དང་སྦྲགས་སེམས་ཅན་འཆི་སྐནོ་བུྱང་བའི་
དདུ་ཚང་བདནུ་གི་ཆེད་ཛ་དག་དཀའ་སེལ་
སདླ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	༢	ལམ་འཕལ་ཁུངས་
གཏངོ་ཞུས་པ་ཕན་རླབས་ཅི་ཆེ་བུྱང་བའི་
སྙན་ཐ་ོའཕདོ་འབྱརོ་བུྱང་།སིྤར་ས་གནས་
དརེ་བདོ་རིགས་དདུ་ཚང་བརྒྱད་ཡོད་པ་དང་
ཁནོ་ར་ལུག་གྲངས་	 ༣༥༠༠	 ཡོད་པ་ནས་

ར་ལུག་ལ་ན་ཚ་ཕགོ་སྟ་ེད་བར་འཆི་སྐནོ་ཇི་
བུྱང་ཞིབ་འཇུག་གིས་གྲངས་ཐ་ོའབུལ་དགསོ་
ཁུངས་ཁབ་ལམ་སྟནོ་སྔནོ་སོང་ལརྟ་ཕི་ཚེས་	
༢༦	 བར་ར་ལུག་འཆི་སྐནོ་བུྱང་བའ་ིགྲངས་
ཐའོ་ིནང་ཁནོ་ར་ལུག་གྲངས་	 ༩༧༣	 འཆི་
སྐནོ་བུྱང་འདགུ		ད་ལའྟ་ིཆར་གནས་སྟངས་
ཇི་ཆགས་ལ་དཀའ་སེལ་ཐབས་འཚོལ་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།

འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཛམ་གླངི་མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ལོ་ལརྟ་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་ འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་ཁནོ་ཡོངས་སུ་འཛམ་ གླངི་མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཉནི་མོ་ (World 

Hepatitis Day) ཞསེ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཏ་ེསགོ་
ཉནེ་ཆེ་བའི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ནད་
གཞི་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་གོ་རགོས་ཀི་ལས་
གཞི་གཟབ་རྒྱས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིལོའ་ི
འཛམ་གླངི་མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཉནི་མོའི་
བརདོ་གཞི་ན་ིམཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་སྒགུ་མི་
ཐུབ་ (Hepatitis Can’t Wait)	 ཞསེ་ཡིན།		
མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཀི་ནད་གཞི་རྐནེ་པས་
འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ནང་དསུ་ཡུན་སྐར་
ཆ་	 ༣༠	 ནང་མི་རེ་འདས་གྲངོས་སུ་འགུར་
བཞིན་ཡོད།	
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་

ཁུངས་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་གསུང་བཤད་
ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ཐགོ་ཏན་
ཌར་	 (Tanda)	 རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཌགོ་
ཌར་རཱཇནེྡྲ་པཱ་སཱད་གཞུང་གི་སནྨ་པའི་མཐ་ོ
སླབོ་	(Dr. Rajendra Prasad Govt. Medi-

cal College)	 ཀི་སླབོ་དཔནོ་སལྦ་དབེ་སེངྒ་
རཱ་ནཱ་	(Dr. Baldev Singh Rana)	ལགས་
ཀིས་མཆིན་ནད་གཉན་ཚན་བའི་ིསྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་རྣམས་
ནས་མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་ཀི་སྐརོ་ག་ོརགོས་
ལས་གཞི་སྤལེ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་

གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཀང་འཛམ་གླིང་
མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

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

ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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བིྱས་པ་རྣམས་འཁགི་སྤདོ་ཀི་ཕགོ་ཐུག་ལས་སུང་སྐབོ་ཀི་བཅས་ཁམིས་དང་ན་གཞནོ་ཀི་བད་ེའཇགས་ཐགོ་
ཉནི་བཞིའ་ིཟབ་སྦངོ་།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༦	
ནས་	 ༢༩	 བར་ཉནི་བཞིའ་ིརིང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་

གི་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་རྣམས་ལ་
བིྱས་པ་རྣམས་འཁགི་སྤདོ་ཀི་ཕགོ་ཐུག་ལས་
སུང་སྐབོ་དང་ན་གཞནོ་ཀི་བད་ེའཇགས་ཞསེ་
པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་
རིང་དྲྭ་ཐགོ་གི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད།

ད་ེཡང་ཟབ་སྦོང་གི་ཐོག་མའི་ཉིན་གསུམ་
རིང་ལྡི་ ལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི ་གཞུང་
འབྲལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་ (Expression 

India)	 ནས་ཡིན་པའ་ིཇི་ཏནེ་ཌར་ནཱག་
པལ་	(Dr. Jitendra Nagpal) ལགས་དང་།	
རེ་ཁ་ཅ་ོཧན་ (Ms. Rekha Chauhan) 

ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་སླབོ་གྲྲྭའི་ནང་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ཀི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསྟནེ་
གི་གལ་གནད་དང་འཁགི་པའི་བརྙས་བཅསོ་

ཀིས་སེམས་ཁམས་ལ་ཕགོ་ཐུག་ཇི་ལརྟ་འགྲ་ོ
མིན་ཐད་ཟབ་སྦངོ་སླབོ་འཁདི་གནང་བ་དང་།	
ཝི་ནཱ་ཡཱག་ནཱ་རཱ་ཡཱན་	(Mr. Vinayak Nara-

yan)  ལགས་ཀིས་བིྱས་པ་རྣམས་འཁགི་སྤདོ་
ཀི་ཕགོ་ཐུག་ལས་སུང་སྐབོ་ཀི་བཅས་ཁམིས།	
ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་དང་འབྲལེ་བའི་དགེ་
ལས་ལ་སོགས་པའི་འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་དང་
ཁིམས་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་ཇི་འད་ཡོད་མེད་
ཐགོ་ལམ་སྟནོ་སླབོ་འཁདི་གནང་ཡོད།	 ཟབ་
སྦངོ་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སླབོ་
གྲྲྭའི་ནང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བད་ེའཇགས་
དང་ཁོར་ཡུག་བཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་ཐབས་
བྱ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་ཡག་
ཤོས་ནི་འཇིགས་སྣང་བྲལ་བའི་ཁོར་ཡུག་
ཅིག་གི་ནང་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པར་སོང་།	
ཁངོ་ཚོར་ལུས་སེམས་གཉསི་དང་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་གནས་བབ་གང་གི་ཐོག་ནས་ཀང་བད་ེ
འཇགས་དང་རང་དབང་ལནྡ་པའི་ཁརོ་ཡུག་
བསུྐན་དགོས་རུྒྱ་ནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་
གཙོས་པའི་འབྲལེ་ཡོད་ཡོངས་ཀི་འགན་

འཁ་ིཡིན།	 སླབོ་ཕུག་ཚང་མར་བད་ེའཇགས་
དང་སིྐད་སྣང་དདོ་པའི་སླབོ་གྲྲྭའི་འཚོ་བ་
ཞིག་བསུྐན་ཏ་ེཁངོ་ཚོའི་རུྒྱད་ལ་འགྲ་ོབ་མིའི་
བཟང་སྤདོ་ཀི་རིན་ཐང་གི་རྨང་གཞི་བརན་
པ་ོཞིག་འཚུགས་ཐུབ་པ་བྱས་ཏ་ེམ་འངོས་མི་
ཚེའི་ནང་ཐག་གཅོད་དང་འདམ་ཀ་ཇི་འད་
ཞིག་བྱས་རུང་བཟང་པའོི་ལམ་ནས་བྱེད་
ཐུབ་པ་བཟ་ོརུྒྱ་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཡང་ཡིན།	
ཟབ་སྦོང་སྐབས་ཁད་སྟནོ་མི་སྣ་རྣམས་ཀི་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་བིྱས་པའི་
འཚོ་གནས་དང་།	བད་ེསུང་།	འཚར་ལོངས་
དང་མཉམ་ཞུགས་སོགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་།	
བིྱས་པའ་ིཐབོ་ཐང་གི་བཅས་ཁམིས།	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོའ་ིབིྱས་པ་རྣམས་
འཁིག་སྤདོ་ཀི་ཕགོ་ཐུག་ལས་སུང་སྐབོ་ཀི་
བཅས་ཁིམས་དང་ད་ེདག་ལག་བསྟར་བྱདེ་
ཕགོས་བཅས་ཀི་ཐགོ་ཟབ་འཁདི་གནང་ཡོད།	
ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་སིྤ་ཁབ་མདནུ་ལམ་སླབོ་
སྟནོ་པ་སྒོལ་དཀར་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་

ཉནི་བཞིའི་ཟབ་སྦངོ་གི་སྙངི་བསྡུས་གསུང་
བཤད་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ལ་བིྱས་
པའི་སེམས་ཁམས་ཀི་བད་ེའཇགས་ནི་ཁོང་
ཚོ་སྐེད་སིང་བྱེད་སྐབས་གཙོ་ཆེར་འཛིན་
དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་ཡིན་པར་སོང་།	བིྱས་
པ་རྣམས་བྱམས་དང་སྙངི་རའེི་ཐབས་ལམ་
གི་ཐགོ་ནས་སྐངོ་གནང་དགོས་སྐརོ་གི་རེ་
སྐལུ་གནང་།	ད་ེརསེ་ཁངོ་གིས་ཟབ་སྦངོ་དའེ་ི
དཔལ་འབྱརོ་གི་སིྦན་བདག་ (Global Af-

fairs Canada)	 ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་
ཞུས་གནང་ཡོད།	
ཟབ་སྦོང་འདིིར་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡའེི ་ཁབ་
ཁངོས་ཀི་སླབོ་སིྤ་	 ༨	 དང་།	 བལ་ཡུལ་
གངས་ཅན་བད་ེརྩའི་ཁབ་ཁོངས་ཀི་སླབོ་སིྤ་	
༣།	མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ཁབ་ཁངོས་ཀི་སླབོ་སིྤ་	
༢	 བཅས་ཁནོ་སླབོ་སིྤ་གྲངས་	 ༢༢	 དང་།	
ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་	༤	བཅས་
ཁནོ་བསྡམོས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་མི་
གྲངས་	༢༨	བུྱང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བལ་ཡུལ་ད་ུབཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་གི་སནྨ་ཁབ་བརྒྱབ་པ།
༄༅།	 །བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇརོ་བདོ་མིའ་ི
ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་
མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་ཨ་རི་ནས་
ཐནོ་པའ་ིཇནོ་སན་ཇནོ་སན་	 (Johnson & 

Johnson)	 ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགོག་གི་སྨན་ཁབ་དམིགས་གསལ་ཟུར་ད་ུ
བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་དང་།	སབྐས་དརེ་བལ་
ཡུལ་གཞུང་དང་ས་གནས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དང་ས་གནས་ཉནེ་

རགོ་སྐ་ུསུང་བའ་ིསིྤ་ཁབ་མཆོག	 ད་ེབཞིན་
ས་གནས་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་སོགས་ཧ་
ཅང་གི་གཟིགས་པ་ཆེན་པསོ་ཕབེས་གནང་
ཡོད།	 མཆོད་འཇརོ་ཁུལ་གི་སེར་སྐ་མི་མང་
སུམ་སྟངོ་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་ལས་ཁུངས་ངསོ་
ནས་ཏགོ་དབིྱབས་སྔནོ་ཁབ་ཐབོ་ཆེད་ཀི་རྒྱབ་
གཉརེ་ཡིག་ཆ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 མང་པ་ོ
ཞིག་ཐད་ཀར་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་འཁརེ་
ནས་ཐབོ་པ་ཕུད་ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 རེས་གཟའ་

ཟླ་བའ་ིཉནི་མི་གྲངས་	༩༡༠	དང་།	ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་མི་གྲངས་	 ༧༨༠	 བཅས་ལ་སྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་
སོགས་སརྔ་དང་མི་འད་བའི་ཆེ་མཐངོ་བུྱང་
བ་རྣམས་སིྤར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་དང་།	
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་
ཇུས་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་སྟནོ་འགོ་བུྱང་བ་
བཅས།	།

ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ས་མིག་ས་སྟངོ་ཁོངས་
ཤར་ཝ་ར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
ཆེད་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་ས་མིག་གཅིག་ཁ་
སྐངོ་གསར་འདམེས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་
དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་ཞབས་འདགེས་
ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་
གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཀ༽	སྡ་ེའགན་ས་མིག་	༡	ཆེད་དགསོ་ངསེ་
ཆ་རྐནེ་དང་འསོ་ཆོས་གཤམ་གསལ།
༡༽	ཤེས་ཚད།	ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་
ནས་ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་
འབྱམས་པ་	(Bachelor	Degree)	ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།		
༢༽		ལོ་ཚད།	༢༠༢༡།༠༨།༣༡	ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགསོ།

༣༽		རུྒྱགས་གཞི།	བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀི་སདྐ་
ཡིག་ནང་འབྲ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་ལེན་
རུྒྱ།
༤༽		རུྒྱགས་འཕདོ་པར།	རུྒྱགས་གཞི་བདོ་
ཨིན་གཉསི་སོ་སོར་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	
ཐམ་པ་ལོན་པ་དགསོ།
གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་སྙན་འབུལ་བ་
རྣམས་ནས་བདོ་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབབེས་
ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་གཞུང་
འབྲལེ་ད་རྒྱ་ (www.tibet.net)	 ནས་ཕན་
ལེན་གིས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་འགེངས་
དགསོ།
༡༽		རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
༢	རེ།	(one passport & one stamp size)

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

Certificate) བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང་།	གཉསི་པ།	འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
(Birth Certificate)	གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
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་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང་།	 ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།	
༦༽	 འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བྱ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་	

(Character Certificate)	ང་ོམ།
༧༽	 གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་ངོ་མ་
བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་
ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབྲལེ་ཡོད་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་
ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པའི་ཟུང་དུང་
གནས་རིམ་ཡན་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་
དམ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ	༨	ཚེས་	
༣༡	ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་	༥	པ་འགངས་མེད་རང་
ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང་།	ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་
སུ་འབྲལེ་བ་གནང་བདའེ་ིཁ་བྱང་།	ཁ་དཔར་
ཨང་།		གླགོ་འཕནི་སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་
ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐགོ་
སྦྲག་ཐགོ་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	གངོ་གསལ་དསུ་
བཀག་རསེ་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱརོ་རིགས་
རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་འབྱརོ་རིགས་

རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་
འཇུག་དང་འབྲལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་
དསུ་ཐགོ་འབདོ་བར་བྱ་རུྒྱར་སྐབས་བསྟནུ་
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་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	
ཚེས་	༣༠	ལ།།	
Secretary 
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