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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་བླནོ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེསི་ཊིན་
ཊོ་ཌུ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའི་ཁདོ་ཁེ་ན་ཌའི་སིད་བླནོ་ལས་ཐགོ་
སྐ་ུཞབས་ཇ་ེསི་ཊིན་ཊོ་ཌུ་	(Justin Trudeau) 

མཆོག་གི་གུ་ཡངས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༩	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའི་ི
གསུང་འཕིན་སྩལ་བའི ་ནང་འཁོད་ད ོན།	
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཕིན་
པས་རྐནེ་གིས་འཛམ་གླངི་མི་མང་ཡོངས་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་སྐབས་སྐུ་ཉདི་
ཀིས་དབུ་ཁིད་ད་ེདཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་
གནང་བར་ངསོ་ཀིས་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་གི་
ཡོད།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིངསོ་ནས་གཞན་གི་བད་ེ
སྡགུ་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་ཏ་ེའཛམ་གླངི་ནང་
རྙགོ་འཛིང་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ཉམ་ཐག་

རྣམས་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་ས་ེལེན་གནང་བཞིན་
པའ་ིཁ་ེན་ཌའ་ིབམས་བརྩ་ེལནྡ་པའ་ིསདི་བུས་

ལ་ངསོ་ཀིས་ཡིད་སྨནོ་ཞུ་གི་ཡོད།
ངོས་རང་ཁེ་ན་ཌའི་ཆེ་བསདོ་མི་སེར་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ཁེ་ན་ཌས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོི་
སྒ་ོནས་འག་ོབ་མིའི་བད་ེསྡུག་ལ་ཐུགས་ཁུར་
ཆེ་བཞེས་ཀིས་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པར་

སྤབོས་པ་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཁ་ེན་ཌར་ལོ་མང་
རིང་སླབེས་ཐུབ་ཡོད་པས་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོ

བུང་།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིམཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་
ཀིས་ངསོ་ལ་སྙངི་ཉ་ེབའ་ིསྒ་ོནས་མཛའ་གགོས་
ཀི་འད་ུཤེས་བསན་པ་དསེ་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་
སེམས་འགུལ་ཐབེས་བཅུག་སོང་།	 སྐ་ུཉདི་
ཀི་ཡབ་དམ་པ་ཁ་ེན་ཌའི་སིད་བླནོ་ཡིན་པའི་

སྐབས་ནས་བཟུང་ཁེ་ན་ཌས་ཐུགས་བརྩེ་བ་
ཆེན་པའོ་ིསྒ་ོནས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཁ་ེ
ན་ཌའི་ནང་ས་ེལེན་གནང་བར་ངསོ་ཀིས་གོ་
སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རྩ་བའི་ཆ་ནས་བདོ་མི་ཚོས་རིག་གཞུང་ས་
མང་ལནྡ་པའི་ཁ་ེན་ཌའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཐུགས་
ཕན་གསོས་པའི་ཞབས་འདགེས་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་ངོས་ཀིས་ཤེས་རགོས་བུང་།	
ཞསེ་དང་།	 མཐར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་
ཇེ་སི་ཊིན་ཊོ་ཌུ་མཆོག་གིས་མདནུ་ད་ུཡོད་
པའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་ས་ེཁེ་
ན་ཌའི་མི་མང་གི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཐུབ་
པའ་ིཐུགས་སྨནོ་དང་སྨནོ་འདནུ་མཛད་ཡོད་པ་
བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐ་ུཚབ་ལ་
ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༤	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྡ་ས་གངས་སིྐད་
སིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
ཤག་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོད་
དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐ་ུཚབ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
སར་ཕབེས་པར་ཕབེས་བསུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་

ཚོགས་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	
ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་པ་ིཔ་ིཅ་ོད་ིརི་ (P. P. Chaudhary) ལགས་
ཀིས་ས་ེཁིད་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་ཚབ་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་གངས་བརྒྱད་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསི་གནས་རྡ་ས་གངས་
ཅན་སིྐད་གཤོངས་སུ་ཕབེས་སྐབས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
འཚམས་འད་ིགནང་ས་ེགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ནང་གཟིགས་སྐརོ་འཁིད་གནང་རེས་

སིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་ནང་ཆེད་ཕབེས་ཀི་
ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 རྣམ་པ་ཚོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
ཕབེས་པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་བདོ་

མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མ་སུ་རིར་
ལོ་གཅིག་རིང་བཞུགས་བཞག་མཛད་རསེ་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ནས་
བཟུང་ད་བར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་བཞུགས་
བཞག་མཛད་ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་ནང་
བདོ་མིར་དཀང་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་
པའ་ིསབྐས་དང་།	 ལགྷ་པར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ནང་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་བའི་སྐབས་རྒྱ་
གར་གི་སིད་བླནོ་དམ་པ་ཇཝཱ་ཧར་ལལ་ན་ེརུ་
མཆོག་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་མིར་སྡདོ་གནས་
སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ནང་དའུང་
གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་ཚང་མས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཨ་
རིར་མཚོན་ནའང་མང་གཙོ་ཆབ་སདི་ཚོགས་
པ་དང་སིྤ་མཐུན་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་
གིས་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	ཨ་རིའ་ིགསོ་གངོ་འགོ་གཉསི་ནས་ཀང་
བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་

བཞིན་ཡོད།
གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ད་ེ
ལརྟ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མེད་ཚེ་ང་ཚོའི་གནས་
སངས་ད་ལ་ྟནང་བཞིན་ཡོང་དཀའ།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་བ ོད་
ཀི ་ཟློས ་གར་ཚོགས་པས་སོལ ་ རུྒྱན ་ གི ་
གཞས་ས་འཁབ་སནོ་ཞུས་གུབ་མཚམས་
དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག་གིས་གོས ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་ལེགས་གསོལ་
ཕག་རགས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི ་འཐུས་མི་པི ་
པི ་ཅོ ་ད ེ་ རི ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གཞུང་
ནས ་བ ོད ་ མིའི ་ ཆོས ་དང ་ རིག ་གཞུང ་ །	
སྐད ་ ཡིག ་བཅས ་པར ་ མི ་ ཉམས ་ རུྒྱན ་
འཛིན ་སླད ་མཐུན ་འགུར་རྒྱབ་སྐོར ་ མུ ་
མཐུད་གནང་རུྒྱའི ་སྐརོ ་གསུངས་པ་དང་
འབལེ།	 རྒྱ་གར་ན་ིམང་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་བརནེ་མང་གཙོའི་
གཞུང་དང་སིྒག་འཛུགས་ལ་མཐུན་འགུར་
དང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱ་ནི་ང་ཚོའི ་ལས་
འགན་གཙོ་བ ོ་ ཞིག་ཡིན་སྐརོ ་ སོགས་ཀི ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

ཀ་ཛཱག་སཱན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའགན་ཀ་ཛཱག་སཱན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའགན་
འཛིན་གིས་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་འཛིན་གིས་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༤	རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཀ་ཛཱག་སཱན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་	(Friends of Tibet)	ཞསེ་
པའ་ིའགན་འཛིན་མུ་རཱཏ་ཨོ་བ་ྷཀི་རོཕ་ (Mu-
rat Aubakirov) ལགས་ཀིས་ར་ུསོག་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཐུག་
འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་སླད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཀ་ཛཱག་སཱན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་མུ་རཱཏ་ཨོ་བྷ་ཀི་རོཕ་
ལགས་ཀིས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རུྒྱ་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
གནང་བ་དང་འབལེ།	ཁངོ་གི་ཤེས་ཡོན་གཙོ་བརོ་
གུར་པའི་ལས་དནོ་གཞན་ཁག་ལའང་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
སིྤར་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནི་ཀ་ཛཱག་སཱན་ནང་བདོ་དནོ་
སདླ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ས་གནས་ནང་བསན་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཡང་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	

འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དང་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་འཛིན་དང་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་མེ་གྷཱ ་ལཡ་མངའ་སྡའེི་དུང་ཆེ་དང་མཇལ་ཀིས་མེ་གྷཱ ་ལཡ་མངའ་སྡའེི་དུང་ཆེ་དང་མཇལ་

འཕད་གནང་བ།འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིའཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་
དང་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་དནོ་
གུབ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་མེ་གྷཱ ་ལཡ་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་ཨེ་སི་
རའ་ོ	 (Shri	M.	 S.	 Rao)	ལགས་དང་མཇལ་
འཕད་ཀིས་ཁ་བཏགས་དང་།	 བཀྲ་ཤིས་རགས་
བརྒྱད་ཅན་གི་ཕག་རགས།	 ད་ེབཞིན་༸སྐའུ་ི
གཅེན་པ་ོརྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་
རུྒྱས་ཀ་ལོན་སྦུག་གི་ཐུག་བཟ་ོབ་	 (The	 Noodle	
Maker	of	Kalimpong:	The	Untold	Story	
of	 My	 Struggle	 for	 Tibet)	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེ
དབེ་བཅས་ཕུལ་ཡོད།
སབྐས་དརེ་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
སདླ་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་དང་།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་
འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ཀིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་ལགྷ་གི་
རིང་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་འབུང་འགུར་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་
དང་མེ་གྷཱ ་ལཡ་མངའ་སྡའེི་ནང་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་
སྙངི་བསྡུས་ཞུས་པར་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་ཨེ་སི་རའ་ོ
ལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་གཞུང་
འབལེ་འཚམས་གཟིགས་སླད་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	ལགྷ་རིང་བདོ་ནང་གཉའ་གནནོ་བས་དང་བདེ་བཞིན་པར་མཚམས་འཇགོ་
དགསོ་པའ་ིཞི་བའ་ིང་ོརལོ་གིས་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	
ནས་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	༨	བར་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཐངེས་	 ༤༨	 ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་བསནུ།	 སུད་སི་དང་ལིག་ཊེན་ཚིན་
ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་ཚོས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུལག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་དང་འཕདེ་དར་སོགས་འཕར་ཏ་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	ལགྷ་
རིང་བདོ་ནང་གཉའ་གནནོ་བས་དང་བདེ་
བཞིན་པར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞི་
བའ་ིང་ོརལོ་གིས་སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཞི་བའི་སྐད་འབདོ་སྐབས་སུད་སི་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་

ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཇེ་
ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འགོ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་སདླ་མཉམ་
རུབ་དང་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་དགོས་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།	 	 སབྐས་དརེ་སུད་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་	 (Uwe 

Meya)	 ལགས་དང་།	 བུད་མེད་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒོན་ལགས།	
ཡུ་རོབ་གཞོན་ན་ུཚོགས་པའི་བསན་འཛིན་
བདེ་གསལ་ལགས་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་ས་ེབདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག	 	 ང་ོབ་ོསོགས་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་

ཚོགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་རྒྱ་
ནག་ལ་དའེི་འགན་འཁུར་ད་ུའཇུག་དགོས་

པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	 ཕི་ཉནི་སུད་
སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བེད་
སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་དང་།	 སུད་སི་དང་
ལིག་ཊེན་ཚིན་བདོ་རིགས་མི་མང་གི་ཚོགས་

གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་སིྐད་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་

འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་
གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་མི ་ཤེ་ལེ་བྷ་ཤེ་ལེ་

ཊི་	 (Michelle Bachelet Jeria)	 མཆོག་
གི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད།ཞུ་ཡིག་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་གིས་
བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་དབར་ཁ་དམག་
སྦངོ་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་བཅུག་པ་དང་།	 རྫ་
དབནོ་པའོི་སྡ་ེདགནོ་གཉསི་ནས་ས་ྔཕིར་བདོ་
མི་སེར་སྐ་གངས་	༡༢༡	ཙམ་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁདི་བས་པ།	 ༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	༡༡	པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་བཙན་ཁདི་བས་ཏ་ེགར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་པ།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་
དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སིད་བུས་
ལག་བསར་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ་འཁོད་
ཡོད་པ་བཅས།།	

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་
དནོ་གཉརེ་བ་རྣམས་དང་ལནྷ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་འདོ་ཟརེ་གསར་ཁང་ (IPK Media)	
ཞེས་པའི་གོ་སིྒག་འོག་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཨུ་
ར་ུསུའ་ིདམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༧༤	
རིང་གི་དབང་བསུྒར་དང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་བསུྒར་མཇུལ་སིྒལ་
ལ་ཉ་ེབའམ་རུྒྱན་སངི་སདི་པ་	 (74 years 

of Soviet Union, the End or Continua-

tion of the Chinese Communist Party)	
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ཐགོ་གི་བག་ོགླངེ་སངེ་བང་
ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
དང་།	རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིདཔནོ་
རིགས་མཐ་ོགས་ཁག་ལ་ཆབ་སིད་སླབོ་ཁིད་

གནང་མངོ་མཁན་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་ཚའ་ེ
ཤ་	 (Cai Xia)	 ལགས།	 འདོ་ཟརེ་གསར་
ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་དང་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་
ཚོགས་གཞནོ་གནང་མངོ་མཁན་ཝང་ར་ུཆིན་	
(Wang Ruiqin)	 ལགས།	 རྒྱ་རིགས་མང་
གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་གགས་ཅན་ཝེ་ཇིན་ཧནི་ 
(Wei Jingsheng) ལགས།	 པ་ེམིན་	 (Bei 

Ming)	 ལགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཡུ་གུར་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚན་པའི་ངསེ་
སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཨི་ཤ་ཊི་ཀགོ་བྷརོ་ (IIshat 

Kokbore)	 ལགས་སོགས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཐོག་མར་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་ཚའ་ེ
ཤ་	 (Cai Xia)	 ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་དབུ་

འབདེ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
ཝང་ར་ུཆིན་ (Wang Ruiqin)	ལགས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
ཀིས་བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་འགལོ་བཏང་ནས་
ལོ་ང་ོ	༧༠	འཁརོ་བ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
ཁངོ་གིས་བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་འགལོ་བཏང་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧༠	 འཁརོ་བ་ཞསེ་པ་ན།ི	 བདོ་
མི་མཚོན་ན་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་ཆེས་མུན་
ནག་གི་དསུ་སབྐས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་
གིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་ད་ུབདོ་ཀི་

སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་ཟརེ་བ་བཞག་བཅུག་པ་དང་།	 ད་ེ
རེས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལག་བསར་
བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 བདོ་མི་
ཚོས་སེམས་ལ་མ་བཟདོ་པར་ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་
རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་
བར་བདོ་མི་གངས་	 ༡༥༥	 ཡིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཙན་
བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོ་གསོལ་རས་
སྩལ་རསེ་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་

གསུངས།	 རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་
བ་ཝེ་ཇིན་ཧནི་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་
འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་དག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཡུ་གུར་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཚན་པའི་ངསེ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨི་
ཤ་ཊི་ཀོག་བྷརོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་མི་
རིགས་སྡབེ་གསོད་ཀི་སིད་བུས་ལག་བསར་
བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།།

ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བདོ་རང་དབང་གི་དཔལ་འབར་བརྒྱད་སྤདོ་ཅསེ་པའ་ིརི་མོ་འགམེ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་
ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཐའ་ེཝན་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་
ཕུག་ཚོགས་པ་དང་།	 ཐའ་ེབདོ་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་ཐུན་མོང་
གིས་ག་ོསིྒག་འགོ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་ཐའ་ེཔ་ེགངོ་ཁྱརེ་ད་ུབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཏུང་ཅིན་རུང་ལགས་ཀི་
བིས་གནང་བའི་རི་མོ་འགནེ་སནོ་གི་ལས་
འགུལ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	 འགམེ་སནོ་
དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་དང་།	 ཐའ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་མི་ལམྕ་ཧྥང་ཡུན་ལགས།	 ཐའ་ེཔ་ེས་
གནས་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་ཝུ་ཕལེ་
དབ་ེལགས།	 གཞན་ཡང་གསར་འགདོ་པ་
དང་མང་ཚོགས་བཅས་མི་གངས་ལྔ་བཅུ་
ཙམ་མཉམ་འཛོམས་བུང་ཡོད་པ་རེད།བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཏུང་ཅིན་རུང་ལགས་ནི་
ཐའ་ེཝན་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུང་ཚོགས་
པའ་ིརུྒྱན་ལས་ཚོགས་མི་ཡིན་ཅིང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༦	ལོར་ཐངེས་དང་པ་ོརྒྱ་གར་ད་ུའབརོ་
སྐབས་བ ོད་ད ོན་ལ་ད ོ་སང་བུང་བ་དང་།	
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་
ཞིག་ཆགས་ཏ་ེཐའ་ེཝན་དང་ཧངོ་ཀོང་གི་
སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པ་ཐེངས་མང་བཞུགས་
སྒར་རྡ་སར་འཁིད་ད་ེབདོ་དནོ་རུྒྱས་ལོན་
དང་ཁྱབ་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ།	 མོ་

ན་ིཧངོ་ཀངོ་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་འཁྱརེ་ནས་
ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཐགོ་མའི་གས་ཀང་
ཆགས་ཡོད།
ད་ེནས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་རི་མོ་བ་ཏུང་
ཅིན་རངུ་ལགས་སྔནོ་མ་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ང་ོ
ཤེས་རྙངི་པ་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ཐངེས་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གཉསི་ནས་
མོའི་རི་མོ་འགམེ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག	
ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཐའ་ེ
ཝན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་།	 ཐའ་ེཔ་ེ
གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི།	 ལས་འགུལ་ད་ུ
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས།	 	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་རི་མོ་

ད་ེདག་ནི་མི་ལོ་བདནུ་ཅུ་ལྷག་རིང་རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་གི་བདོ་མིར་གདགུ་རུྩབ་མནར་
གཅདོ་ཇི་ལརྟ་བཏང་བའི་ལོ་རུྒྱས་ཆགས་ཀི་
ཡོད་སབས།	 མི་ལོ་བདནུ་ཅུ་ལགྷ་རིང་བདོ་
དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཀི་དཔལ་འབར་རུྒྱན་མ་ཆད་
པར་སྤར་ཡོད་པའི་བདནེ་རགས་ཀང་ཡིན་
པས།	 རི་མོ་བ་ཏུང་ཅིན་རངུ་ལགས་དང་
ཁྱེད་རྣམ་པས་རྒྱབ་སྐོར་དསེ་སྡུག་བསྔལ་
འགོ་མནར་བཞིན་པའི་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་
སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་སརེ་སོང་།	
བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཆེད་ད་ུརང་སགོ་
བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་བསྔ་ོབ་སྨནོ་
ལམ་ཞིག་དང་ཁོང་ཚོའི་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་
ཚོར་སེམས་གསོ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ངསེ་

ཅསེ་གསུངས།ད་ེནས་ཐའ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་དང་།	 ས་གནས་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི།	 དག་ེབཤེས་འཕནི་ལས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས།	 ཐའ་ེབདོ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་
ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཀིས་རིམ་བཞིན་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས།	 དན་
རནེ་སྐ་ུཔར་མཉམ་སྒནོ་གནང་ས་ེདབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད།		
ད་ཐངེས་རི་མོ་འགམེ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་
འད་ིཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༩	བར་ད་ུཡིན་འདགུ་
པ་དང་།	 	 དའེ་ིརིང་ད་ུབག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུདང་མཚན་ཚོགས་སོགས་ལསའགུལ་ས་
ཚོགས་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༸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།

བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་
ན་ིཁ་ོལ་སི་བྷརེ་ལི་ནརེ་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༤	
ཉིན་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བལེ་ཇི་ཡམ་ཨ་
རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོའི་བཞུགས་གནས་
ཀི་ཝི་ཊི་ལོག་ཚོགས་ཁང་ (Whitlock Hall) 

ད་ུབལེ་ཇི་ཡམ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་ན་ིཁ་ོལ་སི་
བྷརེ་ལི་ནརེ་ (Nicholas Berliner)	ལགས་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་
ནི་ཁོ་ལ་སི་བྷརེ་ལི་ནརེ་ལགས་དང་བལེ་
ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀིས་དསུ་ཡུན་སརྐ་མ་	 ༤༥	

རིང་བདོ་དནོ་དང་གཞིས་བེས་བདོ་མིའི་

གནས་སངས་སིྤའ་ིསྐརོ་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད་

པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རྣམ་
པ་འད་མིན་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་
བཞསེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ནི་ཁོ་
ལ་སི་བྷརེ་ལི་ནརེ་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་
སངེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་
སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཨ་རིའ་ིམི་མང་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ཧ་ཅང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་ངསོ་

ནས་བདོ་མིར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་
ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ནི་ཁོ་ལ་སི་བྷརེ་ལི་
ནརེ་ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གི་སིད་དནོ་ལས་བེད་ཧ་ེཌེ་རོ་ཇ་སི་	
(Haydee Rojas)	ལགས་ཕབེས་ཡོད།	བལེ་
ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དང་ལནྷ་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བེད་རིག་འཛིན་
ཆོས་སྒོན་ལགས་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
དུ་ལས་བེད་ས་མིག་ཁ་སྐངོ་ཆེད་གསར་
འདམེས་བསྐ་ོགཞག་བ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 གཤམ་
གསལ་དམིགས་བཀར་ས་མིག་སོ་སོའི་ཆ་
རྐེན་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བེད་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་སྦྲགས་བརུྒྱད་གཏངོ་གནང་ཡོང་
བཞུ།
ཀ༽	ཀ༽	 ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་དུང་གཞནོ་
ལས་རོགས་ས་མིག་	༣	ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།	ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ།
༢༽	གནས་རིམ།	དུང་གཞནོ་ལས་རོགས།
༣༽	 ཤེས་མངོ།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་
ཞིག་ནས་ཁིམས་ལུགས་རབ་འབམས་	
(LLM)	 བསབླ་པ་མཐར་སོན་པ།	 ཡང་ན་
ཉ་ེབའ་ིཁམིས་ལུགས་རབ་འབམས་ (LLB) 

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ་གང་ཞིག་ཁིམས་
འབལེ་ལས་དནོ་ཐགོ་ལོ་གཉསི་ཧལི་པ་ོལས་
ཀའ་ིཉམས་མངོ་ཡོད་པ།
༤༽		ལོ་ཚད།	༢༠༢༡།༡༠།༢༢	ཉནི་རང་
ལོ་	 ༣༠	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༣༥	 ལས་མ་
བརལ་བ་དགསོ།
༥༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	 སིྤ་མང་
གཏུག་གཤེར་ཁམིས་ཡིག	 ས་ཁང་སིྒག་
གཞི་གསུམ་གི་ཐོག་འབི་རུྒྱགས་དང་ངག་
རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་
གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་སྐརོ་འབ་ི
རུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
ཁ༽ཁ༽	 ས་གནས་ཁམིས་དུང་ལས་ཁུངས་ད་ོ
དམ་པའ་ིས་མིག་	 ༡	 ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།	ས་གནས་ཁམིས་དུང་།
༢༽		གནས་རིམ།	ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པ།	

༣༽	 ཤེས་ཚད།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
གང་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་རབ་
འབམས་ (LLB)	 བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ི
ལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།			
༤༽		ལོ་ཚད།	༢༠༢༡།༡༠།༢༢	ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརལ་བ་དགསོ།
༥༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	 སིྤ་མང་
གཏུག་གཤེར་ཁམིས་ཡིག	 ས་ཁང་སིྒག་
གཞི་གསུམ་གི་ཐོག་འབི་རུྒྱགས་དང་ངག་
རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་
གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་སྐརོ་འབ་ི
རུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
ག༽ག༽	 ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པའ་ིས་མིག་	 ༢	
ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ལས་འགན།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁམིས་དནོ་ལས་བདེ།
༢༽		གནས་རིམ།	ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པ།	
༣༽	 ཤེས་ཚད།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
གང་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་རབ་
འབམས་	 (LLB) བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ི
ལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།		
༤༽		ལོ་ཚད།	༢༠༢༡།༡༠།༢༢	ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརལ་བ་དགསོ།
༥༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	 སིྤ་མང་
གཏུག་གཤེར་ཁམིས་ཡིག	 ས་ཁང་སིྒག་
གཞི་གསུམ་གི་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་
བཞསེ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་
གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་སྐརོ་འབ་ི
རུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།
ང༽ང༽	རན་དུང་གནས་རིམ་ས་མིག་	༢	ཆེད་
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ལས་འགན།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཁམིས་དནོ་ལས་བདེ།
༢༽		གནས་རིམ།	རན་དུང།	
༣༽	 ཤེས་ཚད།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
གང་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་རབ་
འབམས་ (LLB)	 བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ི
ལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།		
༤༽		ལོ་ཚད།	༢༠༢༡།༡༠།༢༢	ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརལ་བ་དགསོ།
༥༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	 སིྤ་མང་
གཏུག་གཤེར་ཁམིས་ཡིག	 ས་ཁང་སིྒག་
གཞི་གསུམ་གི་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་
བཞསེ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་
གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་སྐརོ་འབ་ི
རུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།
ཡིག་རུྒྱགས་བརྒྱ་ཆ།	འདམེས་རུྒྱགས་འཕདོ་
པར་བདེ་པ་ལ་བདོ་ཡིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་	 ༣༣%	
དང་།	 ཨིན་ཡིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་	 ༧༠%	 ལོན་
དགསོ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའ་ིཆེད་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་
རིགས་ནས་སྡ་ེཚན་བཞི་གང་རུང་གི་གནས་
རིམ་གཅིག་ལ་མ་གཏགོས་ཞུ་སནྙ་འབུལ་མི་
ཆོག་པ་དང་།	བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་
ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འདི་ག་
ལས་ཁུངས་དང།	ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས།	 གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་	 (www.tibet.

net) ནས་བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་རྣམས་འཚེམས་
ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
༢	རེ་དང་། (one passport & one stamp 

size)

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

Certificate)	བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་།	གཉསི་པ།	འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་	
(Birth Certificate)	གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང་།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	 (MC)	 ཁ་གསར་སངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང་།	 ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།	
༦༽	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་	
(Character	Certificate)	ང་ོམ།
༧༽	 གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་  (No 

Objection Letter)	 ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོ
བཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་
བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་
ཡན་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་		(At-

testation)	 ཞུས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ	
༡༠	 ཚེས་	 ༢༢	 ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥	 པ་
འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིྱམ་གཞིས་དང་།	
ད་ལའྟི་སྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་བ་གནང་བདའེི་
ཁ་བང་།	 ཁ་དཔར་ཨང་།	 	 གླགོ་འཕནི།	
(E-Mail)	སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་
གསལ་དུང་ཆེའི ་མཚན་བང་ཐོག་ཕུལ་
འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་དསུ་

བཀག་རསེ་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་རིགས་
རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་
རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་
འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་
དསུ་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་བ་རུྒྱར་སྐབས་བསནུ་
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་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	
ཚེས་	༢༣	ལ།།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིམོན་མའ་ོཐི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དག་ེལས་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་དང་ལནྷ་ད་ུབད་ེསིྐད་དང་འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་གླངེ་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་	 ༩	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའ་ི
ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཨ་རིའི་ནིའུ ་
འཇར་སི་མངའ་སྡ་ེནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་
མོན་མའ་ོཐི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ 
(Monmouth University)	 གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་པ་ེཊི་རིག་ལེ་ཧ་ེ (Patrick F. 

Leahy)	 ལགས་ཀིས་གཙོས་དག་ེལས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་དང་ལནྷ་ད་ུང་ཚོའ་ིབད་ེསིྐད་དང་
།	 ང་ཚོའ་ིའཕདོ་བསནེ།	 ང་ཚོའ་ིམ་འངོས་
རུྒྱན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཞེས་པའི་བརོད་
གཞིའ་ིསྐརོ་གླངེ་མོལ་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་མོན་མའ་ོཐི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
པ་ེཊི་རིག་ལེ་ཧ་ེལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 རྣམ་པ་ཚོས་ངསོ་ལ་བད་ེ
སིྐད་དང་ཞི་བདའེི་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་བ་རུྒྱའི་
ག་ོསབྐས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	འབུ་སནི་ཕ་མོ་རྣམས་ཚུད་པའ་ིསེམས་
ཅན་ཚང་མས་ཞི་བད་ེའདདོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསུན་པ་ོའདདོ་
ཀི་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 ཐ་ན་འབུ་སནི་ཕ་
མོ་དང་དདུ་འག་ོསེམས་ཅན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
ཡིན་ཡང་མེ་འབར་བཞིན་པ་མཐངོ་ན་བསོ་
འག་ོཡི་ཡོད་པ་ཆོས་ཉདི་རེད།	 དདུ་འག་ོ
སེམས་ཅན་དང་འག་ོབ་མིའ་ིདབར་ཁྱད་པར་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ནི་འག་ོབ་མི་ལ་དཀའ་

ངལ་ཇི་ལརྟ་སེལ་དགསོ་མིན་ཐད་ཆོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཡོད།	 འག་ོབ་མི་
ཡིས་རྒྱ་ཆེ་སར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 མ་འངོས་པའ་ིསྐརོ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 དདུ་འག་ོསེམས་ཅན་
ད་ེདག་གིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་ཐུབ་ཀི་མེད།	 འག་ོབ་མི་ཡིས་ཕུགས་
རྒྱང་རིང་པརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
ཀང་འདས་ཟིན་པའི་དསུ་རབས་ནང་ང་ཚོ་
འག་ོབ་མི་ནི་རྙགོ་ག་ཆེས་མང་ཤོས་བཟ་ོ
མཁན་ད་ེཆགས་ཡོད།
དཔརེ་ན་ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་ཡིས་འདས་པའི་
ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་ལགྷ་གི་རིང་ག་ོམཚོན་བཟསོ་
ཡོད།	 སབྐས་རེར་ང་ཚོས་ག་ོམཚོན་ད་ེ
དག་ཞི་བདའེི་ཆེད་ད་ུབཟ་ོཡི་ཡོད་པ་རོད་
ཀི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་སུ་ག་ོམཚོན་
ན་ིསགོ་གཅདོ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 འདས་པའ་ིདསུ་
རབས་ནང་ག་ོམཚོན་མེད་པ་ཡིན་ན་ཞི་བད་ེ
ཆགས་ཐུབ་ཡོད་སམྙ།	 	 ང་ཚོས་ག་ོམཚོན་
བཟ་ོསུྐན་བདེ་རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུནསུ་ཤུགས་དང་
དངུལ་གི་འག་ོགནོ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོབཏང་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་དངེ་སང་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེསུང་
སྐོབ་བེད་རུྒྱའི ་མིང་ཁྱེར་ནས་གོ་མཚོན་
བཟ་ོསུྐན་བདེ་རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུནསུ་ཤུགས་དང་
དངུལ་གི་འག་ོགནོ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་གི་
ཡོད།	 ག་ོམཚོན་གིས་ཞི་བད་ེགང་ཡང་
བསུྐན་མི་ཐུབ།	 གངོ་ད་ུངསོ་ཀིས་བཤད་པ་
ལརྟ་རེད།	 ག་ོམཚོན་ན་ིའཚེ་བ་བདེ་རུྒྱའ་ི
ཆེད་ད་ུརེད།	 དངེ་སང་འཛམ་གླངི་ནང་
ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་ནས་འཚོ་
བཞིན་ཡོད།	དསུ་རབས་སྔནོ་མ་དང་མི་འད་

བར་དངེ་སང་འཛམ་གླངི་གི་ཤར་ནབུ་དང་།	
ད་ེབཞིན་གླིང་ཆེན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད།
གོ་ལའི་ཚ་དདོ་དང་དཔལ་འབོར་ལ་ཆ་
བཞག་ནའང་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་
མའ་ིཁ་ེཕན་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད།	 ག་ོ

མཚོན་གི་ལས་འགན་དེ་རྫོགས་པ་རེད།	
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་གོ་མཚོན་གིས་
དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	
ད་ན་ིང་ཚོས་ག་ོམཚོན་འགགི་སོང་ཞསེ་ངསེ་
པར་བརདོ་དགསོ།	 ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་
འད་ིཉདི་གོ་མཚོན་མེད་པའི་དནོ་དམ་གི་ཞི་
བད་ེངསེ་པར་ད་ུབསུྐན་དགསོ།	 ངསོ་རང་
ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའི་སབྐས་ངསོ་ཀི་གོ་མཚོན་
ན་ིངསོ་ཀི་སེན་མོ་རེད།	 ངསོ་རང་ངསོ་ཀི་
གཅནེ་པ་ོབླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལགས་དང་
མཉམ་ད་ུལོ་མང་རིང་སིྐད་པའོི་ངང་བསདྡ་
པ་ཡིན།	 	 སབྐས་འགར་ང་ཚོའ་ིདབར་
འཁུག་རྩདོ་ཤོར་གི་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་ག་ོམཚོན་
ཡག་ཤོས་ངསོ་ཀི་སེན་མོ་རེད།	 སབྐས་ད་ེ
དསུ་ངོས་ཀིས་གཅེན་པ་ོབླ་ོབཟང་བསམ་

གཏན་ལགས་ཀི་གདངོ་པར་སརྤ་མོ་བརྒྱབ་
ས་ེརྨ་ཤུལ་མང་པ་ོབཟསོ་མངོ་།	 འཛམ་གླངི་
འདིའི་སྒང་གི་མི་ཐེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
པ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་
འད་ུཤེས་འཛིན་དགསོ།	 དརེ་བརནེ་ག་ོ
མཚོན་བདེ་སྤདོ་མེད།	 ང་ཚོས་ངསེ་པར་ད་ུ

གོ་མཚོན་ཉུང་ད་ུགཏང་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་
གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 རིམ་པས་བཟ་ོགྲྭ་
གང་གིས་ཀང་གོ་མཚོན་བཟ་ོསུྐན་བདེ་རུྒྱ་
མེད་པའ་ིའབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ།	 ད་ེ
ན་ིཡོང་སདི་པ་ཞིག་རེད།	 ཞི་བད་ེང་ོམ་
ད་ེསེམས་ནང་ཡོང་དགསོ།	 ཁངོ་ཁ་ོདང་།	
ཕག་དགོ	 སུན་སང་བཅས་ན་ིའཚེ་བའ་ིལས་
ཀི་འབུང་ཁུངས་རེད།	 ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་
བརནེ་པའ་ིསགོ་ཆགས་རེད།	 ང་ཚོས་ནང་
སེམས་ཀི་ཞི་བདའེི་ཐད་ད་ོསང་མང་ཙམ་
བདེ་དགསོ།	 དཔརེ་ན་ངསོ་རང་སྒརེ་གི་
ཉམས་མངོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོ་བདོ་ནང་
ཡོད་པའི་སབྐས་ང་ཚོས་བདོ་མི་གཅིག་པུར་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་ཕི་མི་དང་ཐུག་
འཕད་བ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་བ་རེད།	 ད་ེ

རསེ་ང་ཚོས་བདོ་མི་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་གི་མེད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་མཆེད་གགོས་
ཕ་ོམོ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།
ད་ེརིང་སྔ་ད་ོངོས་ཀིས་གསོ་རིག་སྨན་པ་
དང་ཕི་ལུགས་སྨན་པ་གཉིས་ལ་བསནེ་པ་
ཡིན།	 སནྨ་པ་གཉསི་ཀས་ངསོ་ཀི་གཟུགས་
པའོི་འཕདོ་བསནེ་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོའདགུ་ཅསེ་བརདོ་བུང་།	 ད་ེལརྟ་བུང་
དགོས་དནོ་ནི་སྨན་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་
ངསོ་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་དསུ་རག་ཏུ་
ཞི་བད་ེརེད།	 ནང་སེམས་ཞི་བད་ེཡོད་ན་
དསེ་གཟུགས་པའོི་འཕདོ་བསནེ་ལ་ཧ་ཅང་
ཕན་གི་ཡོད།	 རུྒྱན་ད་ུཁངོ་ཁ་ོདང་དངངས་
སྐག་སྐསེ་ནས་བསདྡ་ན་དསེ་ང་ཚོའི་འཕདོ་
བསནེ་ལ་ཧ་ཅང་གནདོ་ཀི་ཡོད།	 སནྨ་པ་
དང་སནྨ་ཞབས་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ནད་པར་སནྨ་
བཅོས་བདེ་སྐབས་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་གི་
ངང་ནས་སནྨ་བཅསོ་གནང་རོགས།	 	 ངསོ་
རང་སནྨ་ཁང་ལ་བསནེ་གཏུགས་བདེ་ད་ུའག་ོ
སབྐས་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚོས་འཛུམ་
བསན་པ་ཡིན་ན་ངོས་རང་ཧ་ཅང་སིྐད་པ་ོ
འདགུ་ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
བཀའ་འད་ིཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།	
མོན་མའ་ོཐི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་དགེ་རན་ཆེན་མོ་ལམྕ་སྐུ་ཇནོ་ན་ེཇ་ོཌི་རེ་	
(Joanne Jodry)	 ལགས་ཀིས་གླངི་མོལ་
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་

ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་
ཁིམས་ལགས་ཀིས་ས་ེཁིད་ད་ེརྒྱ་གར་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་

མཁའ་འག་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་འཕགས་བདོ་

འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་འབུང་འགུར་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ཁུལ་དང་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
ནང་གཞུང་འབལེ་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་རུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པར།	 ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ཁུལ་གི་གཟིགས་སྐརོ་དང་འབལེ་
བའི་ཐད་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གང་
ལེགས་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད།	
རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་

ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་
འག་ོམཆོག་གིས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 	 ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༢༡	
ཉནི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ར་དབང་དགོན་པར་
ཆེད་བཅར་གིས་ར་དབང་དགནོ་པའི་འཛིན་
སྐངོ་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་
ད་ུགཞུང་འབལེ་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིགནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ་ཞུས་གནང་ཡོད།
རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ན།ི	 འཕགས་བདོ་འབལེ་

མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་
མེད་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་དང་།	 ཨ་སམ་
དང་མེ་ག་ྷལ་ཡ་མངའ་སྡའེ་ིས་གནས་རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབལེ་མཐུད་
པ་སྐ་ུཞབས་སོ་མ་ཡ་ཌིབ་དཱ་ཏཱ་ (Shri Sou-

myadeep Datta)	 ལགས།	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་
ཁུལ་གི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་
པའ་ིསྐ་ུཞབས་རྡ་ོར་ེཁརེ་མེ་ (Shri Wangdi 

Dorjee Khrimey) ལགས།	 ར་དབང་རྫངོ་
གི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུ
ཞབས་ལྷུན་གུབ་ཆོས་བཟང་ལགས།	 བསན་
འཛིན་སྒང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབངས་
སུྒབ་ལགས།	 འབུམ་སྡ་ེལ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དུང་ཚེ་ལ་ྷལགས་
བཅས་ཡིན་པ་བཅས།།


