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ཕུ་གུའ་ིམི་ཚེར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་མི་ཡོང་བ་བདེ་དགསོ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༡	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བཞུགས་
སྒར་ད་ུབདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཝི་ཏི་ནམ་ནས་ཕབེས་པའི་
དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་	 ༨༠	 དང་།	 	 ཐད་
ཀར་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུ་བཞིན་
པའི་དད་ལྡན་ཁག་གཅིག་བཅས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ	 	 ཐད་ཀར་དྲ་ཐགོ་ནས་
མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཡུལ་དའེི་རྒྱལ་
ས་ཧ་ནའོ་ི	 Ha Noi	 དང་།	 	 ད་ེབཞིན་
གངོ་ཁརེ་ཧ་ེཔངོྒ་	 Hai Phong	 	 དང་།	
ཧུ་ཅིན་མིན་	 Ho Chi Minh	 བཅས་ནས་
མང་ཚོགས་ཁག་གཅིག་ཕབེས་འདགུ	༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་དཀའ་སྡགུ་ཧ་ཅང་མངོ་བཞིན་
པའི་སྐ་ོཔ་ོད་ེཚོར་སྣང་ཆུང་ཁད་གསོད་ཁ་ོན་
བས་པ་དང་།	 	 གཞི་རིམ་འཚོ་བའ་ིམཐུན་
རྐེན་མ་འདང་བར་བརནེ་ནས་ཕུ་གུ་མང་པ་ོ
འཆི་སྐནོ་བུང་བ།	 རུྒྱ་ནརོ་ཡོད་ཀང་མི་ཚེ་

བད་ེསིྐད་ཀིས་ཕངོ་བ་བཅས་ན་ིད་ལའྟ་ིའཛམ་
གླངི་གི་གནས་སྟངས་ཡིན།	 དངེ་སབྐས་ཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་བ་ོཕི་དངསོ་པའོི་

འཛུགས་སུྐན་གལ་ཆེར་བརིྩ་བ་མ་གཏགོས་
མིའི་ནང་གི་གཤིས་རུྒྱས་དང་འབྲལེ་བའི་
བཟང་པའོི ་རིན་ཐང་ད་ེདག་སྣང་མེད་དུ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 དསུ་རབས་	 ༢༡	 འད་ི
བཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིདསུ་རབས་ཤིག་ཡོང་

དགསོ་ན།	 མི་རེ་ང་ོརེའ་ིབསམ་བླརོ་འགུར་
བཅསོ་བཏང་བའ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ།	 	 མི་
སྒརེ་ནས་སིྤ་ཚོགས་དང་།	རིམ་བཞིན་འཛམ་

གླངི་ཁནོ་ད་ུའཚེ་མེད་ཞི་བ་དར་སྤལེ་ཐུབ་རུྒྱ་
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་
ཟད།	 	 གངོ་གསེབ་དང་གངོ་ཁརེ་ནང་གི་
འཚོ་བའི་དབར་ཁད་པར་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སོྩལ་སྐབས་གོང་གསེབ་ནང་ཚང་མ་ཕན་

ཚུན་ང་ོཤེས་ཐགོ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་
ཀི་འཆོ་བ་སྐལེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 གངོ་ཁརེ་
ནང་ད་ུགཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེ
བའ་ིའབྲལེ་བ་ད་ེཙམ་མེད་སྟབས།	 གགོས་
མེད་ཁརེ་རྐང་ལུས་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་
འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བརནེ་རང་ཤི་
རྒྱག་མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་དང་།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་ཕུ་གུའི་མི་ཚེར་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་མི་ཡོང་བ་བེད་
དགསོ།	 	 བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་སབྐས་ཕུ་གུ་
ཚོར་གོང་གུད་ཧ་ཅང་འཕགོ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 	 ཕི་ཚེས་
༢༢	 ཉནི་སརླ་ཡང་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་དང་
དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཐངེས་
འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཝི་ཏི་ནམ་དད་
ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཐད་གཏངོ་མཛད་
ཐངེས་བཞི་པ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིར་ུཁག་
གི་རྩདེ་འགན་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༨	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ས་ྔདྲ་ོབདོ་

མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའི་རུ་ཁག་གི་རྩདེ་
འགན་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 རྩདེ་འགན་འག་ོསབྐས་སོ་སོའ་ི
མཁས་ལས་ངོ་བའོི་ཐོག་ནས་རང་གི་ངོ་བ་ོ
མཚོན་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱའི་རུྒྱན་ལྡན་འག་ོསྟངས་
ཤིག་ཡོད།	 	 དའེ་ིཐགོ་བདོ་མིའ་ིགཤིས་ཀ་
དའེང་མངནོ་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ།	 ས་ཆ་གང་
ད་ུབསླབེ་ཀང་ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་མཚོན་

མཐངོ་ལ་རྒྱར་སྨནི་པ་ཞིག་བ་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོས་སྤབོས་

པ་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་རེད།	ས་ྔམོ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ལ་འབོར་མཚམས་སྐབས་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་ཙམ་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་
ན་བསམ་པ་མ་གཏགོས་གཞན་བསམ་བླ་ོད་ེ
ཙམ་མེད།	 བར་སབྐས་ལོ་བཞི་བཅུ་ལ་ྔབཅུ།	
དུྲག་ཅུ་ཕིན་པའ་ིསབྐས་ང་ཚོས་ནམ་རུྒྱན་སྨནོ་
ལམ་ནམ་རྒྱག་སྐབས་ཁ་ནས་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད།	 ཞསེ་བམས་བརྩརེ་བརནེ་པའ་ི
ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་འད་ིཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད་
འདགུ	 	 ཚན་རིག་དང་མཐུན་ཞིང་།	 དའེ་ི

ཐགོ་ནས་བམས་བརྩ་ེཅན་གི་སིྤ་ཚོགས་བཟ་ོ
རུྒྱ།		བམས་བརྩ་ེཅན་གི་མི་ཞིག་བཟསོ་ནས་
ད་ེལས་གུབ་པའི་སིྤ་ཚོགས་དའེང་བམས་
བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱ་འདི་ཧ་ཅང་རྩ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ		ཁདེ་ཚོས་ས་གནས་གང་
ད་ུབསླབེ་ཀང་བདོ་པའི་རིག་གཞུང་གོམས་
གཤིས་འདི་འཁརེ་ནས་འག་ོརུྒྱ་མ་བརདེ་པ་
བསོ།		ཉནི་གུང་རྩདེ་མོ་རྩ་ེམཚན་མོར་ཆང་
རག་འཐུང་ནས་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་མ་སྡདོ་
ཨང་།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	
	 ད་ེཡང་ཐེངས་འདིར་བདོ་རྒྱལ་
ཡོངས་རྐང་རྩེད་སྤ ་ོ ལོའི ་རུ ་ཁག་གི ་རྩེད་
འགན་པ་རྣམས་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་
ད་ུའཚོགས་རུྒྱའི་རྒྱལ་སིྤའི་རང་དབང་ཅན་
གི་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིམཐུན་ཚོགས་	 CONI-

FA World Football Cup 2018	ཞསེ་པས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	ནས་ཟླ་	
༦	ཚེས་	༡༠	བཅས་ཉནི་གངས་བཅུ་གཅིག་
རིང་རྩེད་འགན་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་གཏན་
འཁལེ་འདགུ་པ་དརེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ
	 ཐེངས་འདིར་འགན་སྡུར་གི་ག་

སིྒག་གནང་མཁན་སྦ་ར་ཝ་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་
མཐུན་ཚོགས་	Barawa Football Associa-

tion	 ཡིན་འདགུ་པ་དང་རྩདེ་འགན་ཡོངས་
རོགས་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དང་
ཉ་ེའགམ་ས་ཁུལ་ད་ུརྩེད་འགན་བ་རུྒྱ་དང་།	
རྩདེ་འགན་ར་ུཁག་	༡༦	མཉམ་ཞུགས་བ་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ	།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི ་འཕདོ་བསྟནེ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་

མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༩	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་ཉནི་གི་སྔ་ོདྲརོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་འབུམ་
རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་གིས་ཧི་
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་འཕདོ་བསྟནེ་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཝི་པནི་སིངྒ་པར་མར་	 Vipin 
Singh Parmar	 མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་སྟ།ེ	ཉ་ེཆར་ཁངོ་འཕདོ་བསྟནེ་བླནོ་
ཆེན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བར་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་པ་དང་།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་གཞུང་ནས་བདོ་མིའ་ི
སླབོ་ཕུག་ཆེད་སནྨ་པའ་ིཟུར་བཅད་ས་མིག་	 ༤	
དང་།	 སླབོ་ཡོན་འབུལ་དགསོ་པའ་ིས་མིག་	 ༣	
གནང་མུས་ད་ེདག་མུ་མཐུད་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བ་དང་།	ད་ེབཞིན་ས་མིག་	༡	འཕར་མ་གནང་
སྐོང་ཡོང་བའི་སྐབས་འཇུག་ཀང་ཞུས་པར་
མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐབས་དརེ།		
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་བཀའ་
ཤག་ནང་ངསེ་པར་གོ་བསྡུར་གནང་རུྒྱའི་ཁས་
ལེན་ཡང་གནང་འདགུ		སབྐས་དརེ་ཤེས་རིག་
སླབོ་ཡོན་འགན་འཛིན་དུྲང་འཕར་ངག་དབང་
ཡོན་ཏན་ལགས་དང་རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་གཉསི་ཀང་ལྷན་བཅར་
ཞུས་པ་བཅས།

མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་

ལེགས་གུབ།	

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་
མཆོག་ནས་ལྷ་ོཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་དུྲང་
ཕུན་ཚོགས་སྒལོ་མ་ལགས་སུ་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་
འགོ་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོ
གཞག་བགིས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༠༥	ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་གི་མཛད་རིམ་ལརྟ་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ི
འདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༣༣	 ནས་
ཚོགས་མི་	༣༠	དང་།	ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་
ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་དང་།	 	 ཚོགས་གཞནོ་ཨརྱ་བསྟན་
འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་
སེལ་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་པ་
བཅས།



2 23rd May 2018 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༩	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣

ས་ག་ཟླ་བར་དམིགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་<<ཁིམ་བདག་ལ་
བསྒགས་པའ་ིཡི་ག།ེ	>>ཟརེ་བའ་ིསྦྱར་ཡིག་བཀྲམ་ནས་བདོ་མིའ་ིཆོས་

ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒརོ་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ།	

༄༅།	 །ལོ་ལརྟ་བདོ་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡	
ཉིན་བདོ་མི་ཚོས་ས་ག་ཟླ་བ་ཞེས་བདག་
ཅག་གི་སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་ཁད་

པར་ཅན་དང་འབྲལེ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་
མཆོད་ཅིང་ངན་སླངོ་ལ་སིྦྱན་པ་གཏངོ་རུྒྱས་
མཚོན་ཕག་འཚལ་སྐརོ་སྦྱོང་སོགས་སྡིག་
སྤངོ་དག་ེསུྒབ་ཀི་ལས་ལ་གཞལོ་བཞིན་ཡོད།			
འནོ་ཀང་ཐབས་སྐ་ོབ་ཞིག་ལ་འད་ིལོར་བདོ་
རང་སྐོང་ལྗངོས་སླབོ་གསོ་ལས་དནོ་ལྷན་
ཁང་དང་གངོ་ཁརེ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་།	
ད་ེབཞིན་གངོ་ཁེར་སླབོ་གསོ་ལས་ཁུངས་
བཅས་ཀི་བཀདོ་ཁབ་གཞིར་བཟུང་བདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་ཞེས་འབདོ་པའི་ཁབ་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའི་ཆབ་མད་ོགངོ་ཁརེ་གི་བིས་གསོ་
ཁང་(སྔནོ་འགའོི་སླབོ་གྲྭ)གཉསི་པའི་ཕུ་གུའི་
ཁིམ་བདག་ཡོངས་ལ་བརྡ་ཁབ་སྤལེ་ཏ།ེ	 ས་

ག་ཟླ་བའི་སབྐས་སུ་ས་གནས་ཀི་ཕ་མ་ཚོས་
རང་གི་བུ་ཕུག་དགནོ་པར་མཆོད་མཇལ་ལ་
ཁདི་མི་ཆོག་པ་དང་།	ཆོས་ཕགོས་བདེ་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད།	ཕ་མ་རང་
ཉདི་ཀང་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒརོ་སྐདོ་མི་
ཆོག་ཅསེ་བཤད་འདགུ
ཐངེས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
ཁོད་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་ད་ེནི་ད་ེསྔནོ་
ཁ་ཆེ་ཡུ་གུར་བ་ཚོར་རཱམ་ཛན་	 Ram-

zan	 ཞསེ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དསུ་ཆེན་རྩ་ཆེའ་ི
སབྐས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒ་ོསྤལེ་རུྒྱར་དམ་
བསྒགས་བས་པ་དང་གཉསི་སུ་མེད།

རྒྱལ་སིྤའ་ིམིག་ལམ་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཅསེ་པའ་ི
བརྙན་ཐུང་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་
༡༡དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༣	འཁརོ་
བར་བརནེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་
དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་<<རྒྱལ་སིྤའི་མིག་
ལམ་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གུར་བའི་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག>>ཅེས་པའི་སྐར་མ་གསུམ་
ཅན་གི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད།	 	 བརྙན་ཐུང་དའེ་ིནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཀིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་	
༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་འགོ་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་བ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་
པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་
བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
བ་རྣམས་ལ་ཞིབ་དཔདོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
སིྤའི་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་དུྲང་ཆེ་མཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོར་གསུང་དནོ་ལརྟ་ན།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་འདྲ་ིརྩད་བེད་སྐབས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ལྟ་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་
ངང་ཡོད་སྐརོ་བཤད་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ད་ེ
ཙམ་གིས་ཁོང་དནོ་དངསོ་གནས་སྟངས་ཇི་
ཡིན་བདནེ་དཔང་བདེ་ཐུབ་པའི་རུྒྱ་མཚན་
འདང་ངསེ་ཤིག་ཡིན་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་
ངོས་འཛིན་བེད་ཐབས་མེད་པར་བརནེ།		

མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁ་མཆུ་ཨང་	
༢༢༨༦༨	 ཞསེ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་
ཇི་ཡིན་ཐགོ་གི་ཁ་མཆུ་དསུ་ད་ལྟ་བར་འག་ོ
མུས་ཡིན་ཞསེ་གསུངས།
ཨ་རིའ་ིསདི་གཞུང་གིས།
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་
ཀི་ཉི་མ་མཆོག་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀྲལོ་
དགསོ་པ་དང་།	 	 ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་ནང་ད་ུ
གདན་འདྲནེ་ཞུས་ནས་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་
ཁག་ལ་གསན་བསམ་ཚུལ་བཞིན་གནང་
བཅུག་དགསོ་ཞསེ་སོགས་རེ་འདནུ་བཏནོ།
ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ཚོགས་ཆུང་གིས།			༢༠༡༣			ལོའ་ི
ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའ་ིནང་།	 	 ཆོས་
ལུགས་མི་སྣ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་
མཚན་གཞུང་ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་མཚན་
ཡང་འཁདོ་ཡོད་འདགུ
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀིས།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
གི་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་ནས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐ་ེབུས་
བས་པ་མ་ཟད།	 	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་བའི་གནད་དནོ་དརེ་སེམས་འཚབ་

ཧ་ཅང་ཡོད་ཅསེ་སོགས་ཐངེས་མང་གསུང་
ཡོད།
འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀིས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འགོ་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བ་ད་ེནི་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་ཚོད་འཛིན་
བདེ་བཞིན་པའ་ིདཔ་ེམཚོན་ཞིག་ཡིན།”	ཞ་ེ
སོགས་གསུངས།
ཁ་ེན་ཌའ་ིཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས།	
འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་ཆེས་མཐོའི་
དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་བདོ་ད་ུ
ཕབེས་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་རགོ་ཞིབ་གནང་
བཅུག་དགསོ་སོགས་གསུངས།
ཨིན་ཇིའི ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་ ཨིན་རྒྱ་
གཉིས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་

དནོ་ཐགོ་གཉསི་མོས་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་
ཨིན་ཇིའ་ིསྐ་ུཚབ་འཐུས་མིས།
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནས་

སྟངས་ཇི་ཡིན་རགོ་ཞིབ་བདེ་བཅུག་དགོས་
ཞསེ་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ།
ད་ེཡང་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ་ལྟར་ན་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༡	 ཟླ་	 ༨	 ནང་པ་ོལེན་ྜཡུལ་གི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདནུ་ཕག་དུྲག་གི་ནང་ཚུད་ལ་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་ཞིག་སྟནོ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་ཁས་
ལན་བས་འདགུ་ཀང་ད་ེལརྟ་ནམ་ཡང་བུང་
མེད།
ཨོ་གླིང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་
རྣམས་ཀིས།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་
དརེ་བླ་ོཕམ་ཡོད།			བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ངསོ་འཛིན་མཛད་པའི་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉི་མ་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མོས་
མཐུན་ཞུ་དགསོ།”ཞསེ་སོགས་གསུངས།
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ་ཁག་གིས།
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་ཁོང་
གི ་གནས་སྟངས་ཇི ་ཡིན་གསལ་བཤད་
དགསོ།”	 ཞསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐངེས་
མང་རེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ་ཀང་ད་བར་དནོ་
འབྲས་སོན་པ་གང་ཡང་བུང་མེད།
ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་མགོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བསྐ་ོགཞག་བས་པའ་ི	 <<བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་ཀི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་>>ཟརེ་བ་ཞིག་
ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་ནང་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་སྐབས་
ཁེ་ན་ཌའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ཀིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་
སྐུ་གཟུགས་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་
ཞིབ་རྩད་གནང་འདགུ་ཀང་ལན་འདབེས་
དང་གསལ་བཤད་འདདོ་བླ་ོཁངེས་ངསེ་ཞིག་
རྩ་བ་ནས་ཕུལ་ཐུབ་མེད།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་
ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་ལ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་འོག་ཕི་
དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བཀྲི་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་ས་
ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	 Jim McGov-

ern	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་

འདགུ		ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༨	ཉནི་
མཇལ་འཕད་སབྐས་ད་ལམ་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་
འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་བཞུགས་སརྒ་གངས་
སིྐད་ད་ུའགམེས་སྟནོ་རྒྱ་སྐེད་ལས་གཞིར་

དམིགས་ནས་ཨ་རིའི་ནང་སྐརོ་སྐོད་པར་
རིས་འགམེས་སྟནོ་སྐརོ་ངོ་སྤདོ་ཞུས་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་གནས་སུྒ་རྩལ་
སོགས་སུང་སྐབོ་བ་གལ་སྐརོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་མཆོག་དང་ལྷན་གླངེ་སླངོ་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
མཆོག་ནས་ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ནས་

མ་འངོས་པར་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་
The Library of Congress 

དང ་ སི ་ མིཏ ་ སོ ་ ནི ་ ཡེ ན ་	
Smithsonianའ གེམ ས ་
སྟནོ་ཁང་སོགས་དང་འབྲལེ་
བ་འཛུགས་ཐུབ་མིན་ཐད་
བསམ ་བླ ོ་ གཏོང ་དགོས ་

པའ་ིལམ་སྟནོ་ཡང་གནང་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་
འགན་འཛིན་ནས་ཀང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་མཆོག་གི་ལམ་སྟནོ་ལརྟ་གངོ་གི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་གཉིས་ཀི་མཁས་ལས་མི་སྣ་ཁག་

གཅིག་དང་མཇལ་ནས་འབུང་འགུར་འགམེས་སྟནོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞིའི་ཐགོ་འབྲལེ་བ་ཞུ་རུྒྱས་གཙོས་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་ཐགོ་གོ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་འགན་འཛིན་ནས་ཨ་རིའ་ིབདོ་སདྐ་བརྙན་འཕནི་ལས་ཁང་Voice of America	 དང་ཨེ་ཤི་ཡ་
རང་དབང་རུླང་འཕནི་ཁང་	Radio Free Asia གི་བཅར་འདྲ་ིདང་ལེན་གནང་འདགུ		རྒྱལ་སའ་ིམངའ་ཁུལ་གི་ལས་རིམ་རྣམས་གུབ་རསེ་
ཨ་རིའ་ིཔཌོ་ལེན་མངའ་སྡའེ་ི	Portland	ནང་ཕབེས་འདགུ		ད་ེཡང་ཁུལ་དརེ་འགམེས་སྟནོ་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་ཨ་རིའ་ིབང་ནབུ་བདོ་ཀི་
ལེགས་སྦྱང་གཅསེ་སྐངོ་མཐུན་ཚོགས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།
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བདོ་མིའ་ིརྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིར་ུཁག་རྒྱལ་སིྤའ་ིརྩདེ་འགན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱའ་ིགསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	
ནས་ཟླ་	༦	 ཚེས་	 ༡༠	བཅས་ཉནི་གངས་
བཅུ་གཅིག་རིང་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་
ཌོན་ནང་རང་དབང་ཅན་གི་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ
ལོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ CONIFA	 ཞསེ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིརྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིརྩདེ་འགན་	 CO-

NIFA World Football Cup 2018	 ཞིག་
འག་ོའཛུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 ཐངེས་
འདིར་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་
རུ་ཁག་ཀང་རྩདེ་འགན་དརེ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་གཏན་འཁལེ་སྟབས།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༨	 རེས་གཟའ་པ་སངས་
ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་		༡༢།༤༠	ཙམ་ལ་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་དྷ་ས་གངས་
སིྐད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་དང་།	 	 བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་སྤལོ་
རུ ་ཁག་གི ་རྩེད་རིགས་འགན་འཛིན་པ་
སངས་རྡ་ོར་ེལགས།	 རྐང་སྤལོ་སླབོ་ཁདི་པ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	 	 བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་
རྐང་སྤལོ་རྩེད་འགན་གི་རུ་དཔནོ་རྐརྨ་ཚེ་
དབང་ལགས་ཀིས་གཙོས་རྩེད་འགན་པ་

རྣམས་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དང་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ།	 ཕི་ནང་

གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མི་གངས་	
༢༠	 ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་བསྐངས་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་
ཐགོ་མར་ཕི་དྲལི་ཨིན་ཡིག་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན་ུལགས་ཀིས་
གསར་འགོད་ལྷན་ཚོོགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་གནང་
རསེ་རྩེད་རིགས་འགན་འཛིན་པ་སངས་རྡ་ོ
ར་ེལགས་ཀིས་གསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བཙན་བལོ་ད་ུ
གར་ནས་ལོ་ང་ོམང་པ་ོསོང་ཡང་ད་ལོ་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༨	 ལོའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིརང་དབང་ཅན་གི་
རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་མཐུན་ཚོགས་ནང་མཉམ་

ཞུགས་བདེ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་དང་།	 	 མཐུན་
ཚོགས་ད་ེནི་འཛམ་གླིང་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་
སིྒག་འཛུགས་	 FIFA	 ནང་དབེ་སྐལེ་མེད་
ཀང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་མཐུན་ཚོགས་
ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ།		དརེ་མཉམ་ཞུགས་
བ་རུྒྱ་ནི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་དགའ་
སྤབོས་བེད་འོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་དང་།		
བོདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་འབུམ་བཅོ་ལ་ྔཞིག་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 	 འག་ོསྐདོ་ཡིག་ཆ་སོགས་ག་

སིྒག་བ་རུྒྱས་མཚོན་ལས་དནོ་ཆེ་ཕ་གང་
ཅིར་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བ་
དང་།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་དང་།	 	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་།	
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཁག་གཅིག་སོགས་
ཀིས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
བུང་།	 ཞསེ་གསུངས།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སམ་
བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་ཚང་མས་དགའ་སྤབོས་
བེད་འོས་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
རང་ཡུལ་བ ོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་
མཚོན་ན་རང་དབང་མེད་པར་བརནེ་བསེ་
འཁོད་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་སྡིངས་ཆའི་
ཐགོ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་འབད་
བརྩནོ་མུ་མཐུད་བདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	དསུ་
རུྒྱན་ད་ུཆབ་སིད་ཐགོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་
སྤལེ་མུས་ཡིན་ཞིང་།	 	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
དགངོས་པ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོའ་ིམདནུ་སྐདོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 འཛམ་གླངི་ནང་སྐབས་
བཅོལ་བ་མི་གངས་ས་ཡ་དུྲག་ཅུའི་ནང་
ནས་སྐབས་བཅལོ་བ་ཚགས་ཚུགས་ཤོས་ད་ེ

བདོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 	 ཐངེས་འདརི་རྩདེ་
འགན་པ་རྣམས་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་
ཆབ་སིད་ཀི་ཐགོ་ནས་ཡིན་ནའང་བས་རསེ་
སམ་གུབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་དང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཚབ་བས་
ཏ་ེཕབེས་ཀི་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརྩདེ་འགན་
པ་	 ༣༨	 ནང་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་སྤལོ་
རྩདེ་འགན་རུ་ཁག་ཚུད་ཐུབ་པ་འད་ིཧ་ཅང་
བས་རསེ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༨	 ལོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་ཐངེས་འདརི་ལོ་བཅུའི་རསེ་སརླ་
ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད།	 	 ཅསེ་
གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་འཕདོ་བསྟནེ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
རྐང་སྤལོ་རྩདེ་ཐང་དང་།	 སིལ་སྤལོ་རྩདེ་
ཐང་བརྒྱབ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།		ད་ེ
ནས་རྩདེ་འགན་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་རེ་
གཡོག་རསེ་འདྲ་པར་མཉམ་ད་ུབརྒྱབ་ཡོད་
པ་བཅས།

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་
འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་

མཆོག་ལྡ་ེར་ལྡུན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་
མིའི ་འཕདོ་བསྟནེ་བསྟི་གནས་ཁང་དང་
སྨན་དཔད་ཁང་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་འཚམས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་སྐརོ་
སྐོད་གནང་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་འཕདོ་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་གི་གནས་བབ་དང་སྨན་
དཔད་ཁང་གི་ཡོ་ཆས།	 ས་གནས་ཡན་ལག་
སནྨ་ཁང་གི་དཀའ་ངལ་སོགས་རགོ་ཞིབ་སདླ་
ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལྡ་ེར་ལྡུན་མངནོ་
དགའ་བོད་ཕུག་དམིགས་བསལ་དགོས་
མཁ་ོཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ལས་བདེ་ཐུག་འཕད་

གནང་བ་དང་སྦྲགས་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་ཁང་
དང་ཉལ་ཁང་སོགས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་འདགུ			གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་

ད་ུའཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་
ཕུག་མཆོག་གིས་སླབོ་གྲྭའི་ལས་བེད་དང་
དག་ེརན་རྣམས་ལ་སླབོ་གྲྭ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པའ་ིསྐརོ་དང་རང་ཉདི་ངསོ་ནས་འགན་ཁུར་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ཉིན་གཉིས་པར་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་བདེ་ སིྐད ་གླིང ་བ ོད ་མིའི ་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་པའ་ི	 Naveen 

kiran ཞསེ་མསོ་རས་ལང་ཤོར་བཅསོ་
ཐབས་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་གནང་སྐབས་
ངསེ་སྟནོ་པ་སྐ་ུཞབས་	 Mr. Uday Prat-

ap singh	 ལགས་ཀི་བཀའ་འཁལོ་འགོ་
འཛིན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང།	 གཞན་ཡང་
སླབོ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་བཅས་གཟིགས་གནང་
འདགུ	 འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ཁུལ་དརེ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་དང་རྒྱ་
གར་ནད་པ་རྣམས་ལ་དལ་བརྒྱད་འབོར་
བཅུ་ཚང་བའི་མི་ལུས་རིན་པ་ོཆེའི ་རིན་
ཐང་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་ད་ེལྟ་བུའི་
ཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེ་བའི་མི་ལུས་ད་ེཉིད་ཆང་
རག་སོགས་མསོ་རས་ཀིས་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་
བཏང་བར་གང་ཐུབ་གཞན་ཕན་གི་བ་བ་
བསུྒབ་སྟ་ེམི་ཚེ་དནོ་ལྡན་ཞིག་སྐེལ་དགོས་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ་
ད་ཡོད་ནད་པ་རྣམས་ངན་གོམས་ད་ེདག་
ལས་མུར་ད་ུདྲག་སྐེད་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་།	
མི་ཚེ་དནོ་ལྡན་ཞིག་ཡོང་རུྒྱར་སྨནོ་ལམ་
ཡོད་སྐརོ་ཡང་གསུངས།	 ད་ེརསེ་ལྡ་ེར་
ལྡུན ་དུ་ ཡོད་པའི ་ ཚེ ་ རིང་ད ོན་ལྡན་གླིང ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་སྐརོ་སྐོད་དང་
སྦྲགས་ས ་གནས་ ཀི ་སྐུ ་ཚབ ་དང ་ལྷན ་
འཕོད་བསྟནེ་གི ་གནད་ད ོན་དང་བཙོག་
ཆུ་ཡུར་བའི ་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀི་སྐརོ ་
ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ	 རཱཇ་པུར་ད་ུརནེ་
གཞི ་བས་པའི ་མཛེས་བདེ་ཁང་གསར་	

སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་	RC	དང་འབྲལེ་
བའ་ིགསལ་བསྒགས།	

༄༅།	 །འབུྲག་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་ནས་
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་
སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་པ་དང།	 བདོ་ནས་
གསར་ད་ུའབོར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་སྐབས་
བཅོལ་ལག་འཁེར་གི ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབདོ་
བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གིས་ས་གནས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་སོ་སོར་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་བའི་
བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་སྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་
གསར་བཟ་ོཆོག་པའི་བཀའ་འཁལོ་བཀོད་
ཁབ་གནང་ཡོད།	
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༧	ཉནི་རྡ་ས་  FRO	ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་
སྟནོ་གཞིར་བཟུང་ཐ་ོགཞུང་ནང་ཡོད་པའི་
རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སྡདོ་རྣམས་ཀིས་ད་ོབདག་

སོ་སོའ་ིགཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་མཉམ་འཁརེ་
གིས་བད་ེསུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོ
བཅར་ཞུས་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ།
༡༽					དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ།
༢༽					ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀི་རྒྱབ་གཉརེ།
༣༽					ད་ོབདག་གི་ཕདེ་དཔར་གཅིག
འབྲལེ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ།
བད་ེསུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།
ཁ་དཔར་ཨང།	༠༡༨༩༢-༢༢༡༥༦༠

Zhedhey Khangsar	 ཞསེ་མསོ་རས་ལང་ཤོར་གམོས་བཅསོ་ཐབས་ཁང་ད་ུངསེ་སྟནོ་
པ་དང་སླབོ་སྟནོ་པ།	 ནད་པ་སོགས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 ནད་པ་མི་རེ་
ངོ་རེ་དང་ཐུག་ནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟནོ་དང་སྦྲགས་མགོགས་མུར་དྲག་
སྐདེ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ཡོད།	 ད་ེནས་ལྡ་ེར་ལྡནུ་རྒྱལ་སའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
རིགས་སྨན་ཞབས་པ་དང་ཐུགས་འཕད་ཀིས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བ་ོགཅེས་སུང་དང་།	
བདོ་མི་རྣམས་སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་བཅསོ་སདླ་ཕབེས་སབྐས་རོགས་པ་གང་ཐུབ་གནང་དགསོ་པའ་ི
ལམ་སྟནོ་ཡང་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའཚོ་རནེ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་གཉསི་པར་དངུལ་འབརོ་སྒརོ་ས་ཡ་	༢༡༠	གཏངོ་རུྒྱའ་ིཐད་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོ
སིྒག་འགོ་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའི་འཚོ་རནེ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་གཉསི་
པར་དངུལ་འབརོ་སྒརོ་ས་ཡ་	༢༡༠	གཏངོ་
རུྒྱའི་ཐད་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 	 ༡༢	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག་དང་།		དཔལ་འབརོ་དུྲང་ཆེ་འཕནི་
ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།	 དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་
འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་
རྡ་ོར་ེལགས།	 འཆར་འགདོ་འགན་འཛིན་
འབུམ་རམས་པ་དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུས་
ལགས།	 ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་གངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་བེད་
དགའ་ལནྡ་བད་ེསིྐད་ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་
ངོ་སྤོད་གནང་བསྟནུ་འཆར་འགོད་འགན་
འཛིན་འབུམ་རམས་པ་དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་
འགུས་ལགས་ཀིས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་འདི་ཉདི་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
འཚོ་རནེ་ལས་གཞི་དང་པ་ོད་ེལེགས་གུབ་
ཟིན་སྟབས་ད་ལ་ྟལས་གཞི་གཉསི་པ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་སྐརོ།	 བརུྒྱད་རིམ་གཉསི་པ་ད་ེད་ེ
རིང་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལས་གཞི་གཉིས་པ་ད་ེ
འག་ོའཛུགས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དང་།	ཁམིས་

ཀི་ཆ་རྐནེ།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་འབརོ་གི་ཆ་
རྐནེ་གང་ཙམ་ཞིག་གཏན་འཁེལ་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་གནང་།		
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	ས་ྔལོ་སུད་ཚོང་གི་
རོགས་སྐརོ་ལས་གཞིར་འབུམ་	༩༠༠	ལགྷ་
ཙམ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་བསྟནུ་མ་དངུལ་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གཏན་འབབེས་དསུ་ཚོད་ལས་
སྔནོ་ད་ུཕིར་སླགོ་ཐུབ་པར་ཨ་རིའི་ཐེབས་
རྩས་ཧང་སང་བའི་རྣམ་འགུར་སྟནོ་གི་འདགུ	
གང་ཡིན་ཞེ་ན་འཛམ་གླངི་ནང་རོགས་སྐརོ་
གནང་སླད་ལས་གཞི་སྣ་མང་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དསུ་ཐགོ་གི་སྔནོ་ལ་
སླགོ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་བུང་མེད་པ་དརེ་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་དང་བམས་
སྙངི་ར་ེསྟནོ་གི་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་སུད་
ཚོང་ལས་གཞི་དང་པོ་ལམ་ལྷངོས་བུང་
ཐུབ་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིཐབེས་རྩ་ནས་རོགས་
དངུལ་བགོ་བགམེས་ཞུས་པའི་ནང་ཁེ་ཕན་
རགས་ཐུབ་པ་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་	 ༤༢	 བུང་
འདགུ	 ད་ེསྔནོ་ཞུས་ཟནི་པ་ལརྟ་སུད་ཚོང་
མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སླད་ཀི་ལས་གཞི་ལམ་
ལྷངོས་བུང་ཚེ་ཕིས་སུ་རོགས་དངུལ་ལས་
གཞིའ་ིདངུལ་འབརོ་སརྤ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་
པ་བཞིན་ད་ལོའི་སུད་ཚོང་རོགས་སྐརོ་ལས་
གཞིའ་ིདངུལ་འབརོ་ན་ིའབུམ་ཆིག་སྟངོ་སུམ་
བརྒྱ་དང་སྔ་ལོ་རིྩས་ན་འབུམ་བཞི་རྒྱ་ཞིག་
སརྤ་ཡོད་འདགུ	 ད་ལོའ་ིལས་གཞི་གསར་
པ་གཉིས་པ་ནི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་
འགུལ་སྐེལ་གླ་འཁོར་གཏངོ་མཁན་བརྒྱ་
ལ་འབུམ་དུྲག་རེ་མཐུན་རྐེན་སྦྱརོ་རུྒྱ་དང་
དསུ་ཡུན་ལོ་གསུམ་རིང་ཡིན།	 སུད་ཚོང་

བ་རྣམས་ནས་དསུ་ཐགོ་རོགས་དངུལ་ཕིར་
སླགོ་ཐུབ་པ་ལརྟ་ཁདེ་རྣམས་ནས་ཀང་ད་ེད་ེ
བཞིན་ཕིར་སླགོ་ཡོང་བ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	
ལས་གཞི་གསུམ་པ་ན།ི	 སལོ་རུྒྱན་གི་ར་
དྲལེ་ད་ོསྐལེ་བ་ཆེད་ད་ུཡིན།	 ར་དྲལེ་ད་ོ

སྐལེ་བ་རྣམས་ལ་འབུམ་རེ་རེ་མཐུན་རྐེན་
སྦྱརོ་སྤདོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ལས་གཞི་བཞི་
པ་ན།ི	 ལམ་ཟུར་ད་ུཙག་ཙིག་ཚོང་ལས་
གཉརེ་མཁན་ཚོ་ཡིན།	 ལམ་ཟུར་ཙག་ཙིག་
ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་ཟརེ་དསུ་ལམ་ཟུར་
ད་ུགཏན་འཇགས་ཚོང་ཁང་ཙག་ཙིག་ཡོད་
པའ་ིརིགས་ལ་ག་ོཡི་མེད།	 ད་ེབཞིན་ཚོང་
ཁང་ལརྟ་ཉལ་ཁི་དང་ཐགོ་ཡོད་པའང་མིན།	
ལམ་ཟུར་ཙག་ཙིག་ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་
ཞེས་པ་ནི་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་སླབེ་པའི་
སྐབས་ལམ་ཁ་ཟུར་ད་ུགདན་སྟངེ་ཅ་ལག་
བཀྲམ་སྟ་ེཚོང་རྒྱག་པ་དང་དགོང་དྲརོ་ཅ་
ལག་རྣམས་ནང་ད་ུའཁེར་འག་ོབ་རྣམས་
ལ་ག་ོཡི་ཡོད།	 	བལ་ཡུལ་ནང་ཙག་
ཙིག་ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་
ལྟར་ས་གནས་སུ་ལས་གཞི་སྤལེ་དང་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་ལས་གཞིའ་ིགུབ་འབྲས་

དང་ལས་གཞི་གསར་པ་ཁག་གི་སྐརོ་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད།	
	 ད་ེནས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་
ཕོགས་དང་དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན་སོགས་ཀི་

སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞིབ་ཕ་གནང་བ་སྦྲགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་གངས་ལྗངོས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བེད་ལྔས་ལས་དནོ་ཐོག་ཧུར་ཐག་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གནང་བ་མ་ཟད།	 སུད་
ཚོང་སིྐད་སྡུག་ཚོགས་པའི་ཆོགས་གཙོས་
དབུས་ས་གནས་ཚང་མས་ཕག་རོགས་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུས་མཚམས་
འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་
པ་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགུས་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།
	 སིྤར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	 ༦	 ཉནི་བཀའ་ཤག་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་སུད་ཚོང་བའི་ཆེད་ད་ུརོགས་སྐརོ་
གི་ལས་གཞི་སྤལེ་ཟིན་པ་ད་ེཚགས་ཚུད་
གང་ལེགས་དང་།	 མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠༠	
ཐམ་པ་དསུ་ཐགོ་ཕིར་སླགོ་བུང་བར་བརནེ་

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ནས་འདི་ལོར་དངུལ་འབརོ་
ལབྡ་གཅིག་ལགྷ་རྒྱས་བཅད་ཀིས་ལས་གཞི་
གསར་པ་ཁག་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བརུྒྱད་རིང་མིན་ལག་བསྟར་གནང་རུྒྱ་དང་།
ལས་གཞི་གསར་པ་ཁག་ནི་བཙན་བལོ་སིྤ་
ཚོགས་ས་ཁུག་དང་འཚོ་རནེ་ཞན་པ་ཚོའི་
ཆེད་ད་ུཡིན།	 ད་ེཡང་གནམ་དསུ་གཅིག་ལ་
ལམ་ཟུར་ཙག་ཙིག་ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་
དང་།	སལོ་རུྒྱན་ར་དྲལེ་ད་ོསྐལེ་བ།	བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་
འགུལ་སྐེལ་གླ་འཁོར་གཏངོ་མཁན་ཚོའི་
ཆེད་ད་ུདམིགས་པ་ཡིན།	
	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཚོང་པའི་
ཚོགས་པ་དང་།	 གངོ་གསལ་བདོ་མིའ་ིསྡ་ེ
ཚོགས་ཁག་གི་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོས་འདམེས་
སུྒག་གིས་མི་གངས་	 ༡༥༢༥	 ཙམ་ལ་ཁ་ེ
ཕན་དམའ་ཚད་དངུལ་འབརོ་སྒརོ་འབུམ་	༡	
ནས་མཐ་ོཚད་སྒརོ་འབུམ་	 ༦	 བར་གཏངོ་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	 ལས་གཞི་འདའི་ི
ཕུགས་དམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིར་དགོས་ངསེ་ནརོ་སིད་ཀི་རྨང་གཞི་
གསར་འཛུགས་དང་།	 རང་ཁ་རང་གསོ།	
སིྤ་སྒརེ་ཡོངས་ལ་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཚད་ལྡན་སྤོད་རུྒྱར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་ལོ་ལའྔ་ིདསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་གསོའ་ིཐབོ་
ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་

ངསོ་འཛིན་བས་ཐགོ་ལོ་ལའྔི་དསུ་བཀག་
བཙོན་འཇུག་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ	
ད་ེཡང་མཚོ་སྔནོ ་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་
ཁུལ་གི་མི་དམངས་འབྲིང་རིམ་ཁིམས་
ཁང་ཟརེ་བས་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་དབང་
ཕུག་ལགས་ལ་ལོ་ལའྔི་ཁིམས་ཐག་བཅད་
པ་དརེ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབྲལེ་
མཐུད་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་
སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན།	 ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་
གི་མི་དམངས་འབྲིང་རིམ་ཁིམས་ཁང་
གིས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༢	ཉནི་ལོ་ལའྔ་ི
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་།	 	 བཀྲ་

ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་ཁིམས་རྩོད་པ་
ལིང་ཞའ་ོཇུན་ Liang Xiaojun ལགས་ཀིས་
ཊི་ཝི་ཊར་	Twitter	སྟངེ་བཀདོ་ཡོད་པ་ད་ེ

ལུང་འདྲནེ་གནང་འདགུ	
ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་ད་ེཐསོ་མ་ཐག་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་སེམས་འཚབ་
ཆེན་པ་ོགནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	
“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གི་ཉསེ་མིང་འགོ་བཀྲ་
ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ལོ་ལའྔ་ིབཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་
ཡོད་སྟབས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་མོ་འད་ིན།ི	 ཁམིས་ལུགས་དབང་
འཛིན་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་ཡིད་ཆེད་ཞུ ་
མཁན་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གི་ཉནི་མོ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 སིྤར་འད་ིལོའ་ིལོ་མག་ོ
སྟ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	 ཟླ་མག་ོཙམ་ལ་
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་ཁིམས་
བཤེར་བདེ་སྐབས་ཁོང་གིས་ཁིམས་འགལ་

གི་བ་སྤོད་རྩ་བ་ནས་བེད་མེད་པ་མཐའ་
སྐལེ་གནང་འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་ཐངེས་
འདརི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་མ་ཉསེ་ཁ་
གཡོགས་བས་པ་འདི་ནི་དྲང་བདནེ་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན།	 	 བཀྲ་
ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་རྩ་ཁིམས་ནང་གསལ་བ་ལརྟ་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་སུང་སྐོབ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད།	 	 ཁངོ་གིས་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་
ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་སྤལེ་དགོས་པ་དསེ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་
གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱལ་
སིྤའི་ཁིམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་བཀུར་
ཞུ་ཚུལ་བཤད་ཀང་དནོ་དངསོ་ད་ེལས་ལྡགོ་
སྟ་ེརྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་

ཀིས་སྐནོ་བརདོ་དྲག་པ་ོབདེ་ངསེ་ཡིན།
ད་ེརིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་ཁིམས་ལུགས་
དབང་འཛིན་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་ཡིད་ཆེད་
ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གི་ཉནི་
མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་མགགོས་མུར་
གླདོ་བཀྲལོ་ཆེད་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་བ་
རུྒྱར་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད།	 ”	 ཅསེ་
གསུངས།	
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

མཐ་ོསླབོ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦྱངོ་ཐངེས་གསུམ་པ་ཚོགས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྡ་ས་འཛིན་སྐངོ་
སྦྱངོ་བརྡར་ཁང་ད་ུམཐ་ོསླབོ་འགིམ་བཞིན་
པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་ལ་འགོ་
ཁདི་ཟབ་སྦྱངོ་ཐངེས་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་།	 ཤེས་རིག་
མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
སྒལོ་དཀར་དབང་མོ་ལགས།	 ཟབ་ཁདི་པ་
པུ་ནཱཏི་གུཔ་ཏཱ་	Puneet Gupta	ལགས།	ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་བལ་གཉསི་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཁནོ་སླབོ་ཕུག་	 ༣༨	 བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀི་ཐོག་མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་པར་
མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་ད་ུསྣང་

གསལ་ཞལ་ཕེ་དང་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་གནང་།	 ད་ེནས་ཤེས་རིག་མདནུ་

ལམ་སླབོ་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དུྲང་
འཕར་སྒོལ་དཀར་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུ་དང་ལྷན་ཟབ་སྦྱངོ་གི་དམིགས་
ཡུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་གུབ་
མཚམས་སླབོ ་མ་ཚོས་རང་ཉིད་ངོ་སྤོད་
གནང་།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 འག་ོཁདི་

བཟང་པ་ོཞིག་བདེ་དགསོ་ན།	 ངསེ་པར་ད་ུ
སུྒ་རྩལ་དགསོ་པ་རེད།	 ཅསེ་ནབུ་ཕགོས་

པས་འགེལ་བཤད་དེ་ལྟར་རྒྱག་གི་ཡོད།	
མདོ་ད ོན་སྙིང་པ ོ་འགོ་ཁིད་ཟེར་བ་ད ེ་ལ་
དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཞག་ཐོག་བམས་
སྙངི་ར་ེདང་།	 ཞུམ་པ་མེད་པའ་ིསྙངི་སྟབོས།	
གདངེ་ཚོད།	 སེམས་ཀི་འཁརེ་སོ་གཙང་
མ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ།	 འག་ོཁདི་སྐརོ་
གི་དབེ་མང་པ་ོལྟ་ཀླགོ་བདེ་དགོས་པ་དང་།	

དམིགས་བསལ་གིས་སྐུ་ཞབས་ཌ་ལེ་ཁར་
ན་ེག་ེDale Carnegieལགས་ཀིས་བརྩམས་
པའི་འཛམ་གླིང་གི་དབེ་བྲིན་ཆེ་ཤོས་ཨང་
གཉིས་པ་ད་ེད་ོདགོང་ནས་བཟུང་རྣམ་པ་
ཚོས་བཀླག་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	 སིྤར་ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ནས་	
༢༦	 བར་ཉནི་གངས་དུྲག་རིང་ཟབ་སྦྱངོ་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
<<བདོ་དང་འགོ་ཁིད་>>ཅེས་པའི་བརོད་
གཞི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་དང་།	
སྐུ་ཞབས་པུ་ནཱིཏ་གུཔ་ཏཱ་ལགས་ཀིས་ཉིན་
གངས་གསུམ་རིང་<<འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་
སངི་གནང་ཕགོས་>>	 ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་
<<དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་>>སྐརོ་དང་།	
སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབུང་གནས་ལགས་ཀིས་	
<<བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་
རིམ་དང་བཅའ་ཁམིས་>>སྐརོ།”ཤེས་རིག་
བརྡ་ཆད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཨོ་རྒྱན་
བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀིས་<<བརྡ་ཆད་ངོ་

སྤདོ་>>བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་བད་ེགསལ་
ལགས་ཀིས་<<ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཐབས་ཚུལ་
>>སྐརོ།	 ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕལེ་ལགས་ཀིས་<<གཞུང་ཞབས་གསར་
འདམེས་གནང་ཕགོས་>>སྐརོ།	 བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ངསེ་སྟནོ་པ་དགེ་བཤེས་
ལྷག་རྡརོ་ལགས་ཀིས་<<བཟང་སྤོད་དང་
བདོ་མིའ་ིང་ོབའོ་ི>>སྐརོདང་།	 ཤེས་རིག་
སླབོ་ཡོན་འགན་འཛིན་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་
ལགས་ཀིས་<<ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་>>སྐརོ།	
བདོ་ཀི་ཐེབས་རྩའི་དུྲང་གཞོན་ཟུར་པ་ཚེ་
དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་<<ཁེད་
དང་མ་འངོས་པའི་བདོ་>>ཅེས་པའི་བརདོ་
གཞི་ཐགོ་ཟབ་ཁིད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།	

ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་གནས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	
ཉནི་མ་ན་ལི་ Rambagh Auditoriumཞསེ་
པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་ས་གནས་མི་མང་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་
པའི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གི་ལམ་ནས་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་གནང་བ་དང་།	
དའེི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་སྐུ་མགནོ་ད་ུཕབེས་
གནང་ཡོད།	མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་
སྐ་ུཞབས་	 Shri.Sunny Sharma མཆོག་
དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུལ་
ཧུལ་སི་པ་ིཏ་ིམངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་Shri.Ravi Thakur 

མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ Shri Sher Singh 

DSP,Manaliམཆོག་རྣམ་གཉསི་དང་།	བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་སླབོ་སྟནོ་པ་སླབོ་

དཔནོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབརོ་ལགས།	 ད་ེ
མིན་ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	
ས་གནས་རྒྱ་གར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་
འཛིན་སྐོང་ལས་བེད་སོགས་ས་གནས་མི་
མང་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་
མ་ན་ལིའི་ནང་ཆགས་པའི་འནོ་མངའ་རིས་
དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་
ཤིས་བརོད་གསུང་འདནོ་གནང་བ་དང་།	
ད་ེནས་སམ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭ་དང་།	 ཀུ་ལུ་ས་
གནས་བདོ་རིགས་མི་མང་ནས་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གནང་ཡོད་འདགུ	 དའེ་ི
སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་སིད་བླནོ་ན་ེརུ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་
སིད་བླནོ་མོ་ད་ིཡིས་འཛིན་པའི་གཞུང་དང་།	
རྒྱ་གར་མི་མང་རྣམས་ན་ིབདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་
དང་བདོ་མིར་ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྲནི་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་གཞུང་དང་མི་མང་རྣམས་ཀང་བཀའ་
དྲིན་ཆེན་པ་ོཡིན་པས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་

གནང་བ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་བཀའ་དྲིན་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་འཛམ་
གླིང་ནང་རྒྱབ་སྐོར་ཆེན་པ་ོགནང་བཞིན་
ཡོད་པ།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་ད་བར་དྲག་པའོི་སིད་བུས་
ལ་འགུར་བ་མེད་པར་གནས་སྟབས་རང་ལོ་	
༡༥	ཡན་ནས་	༦༤	བར་གི་བདོ་མི་གངས་	
༡༥༢	ཀིས་ཞི་བའ་ིཐགོ་ནས་བདོ་བསྟན་སདི་
ཀི་ཆེད་སྐུ་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ཡོད་པའི་
སྐརོ།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་ཉརེ་ལེན་ལ་
བརནེ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ	མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་
མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདང་།	དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
ཕག་རགས་ཕུལ་གནང་ཡོད་འདགུ

ཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་གི་དགངོ་མོ་ཀུ་ལུ་མ་ན་
ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་

གིས་ས་གནས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད།	 དའེ་ིསབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ཇི་ལྟར་བཙུགས་པའི་
སྐརོ་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་
ཤིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས་དང་།	 ཁརོ་ཡུག་

ཐགོ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་ཐབས།	 ཆབ་
སིད་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་གང་མང་སྤལེ་
དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་མི་མང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་སླད་
འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་འདགུ	 	 ད་དངུ་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	
མཐ་ོསངྒ་བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་སྣ་ེམོ་གསུམ་
པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ།	ཅསེ་གསུངས་འདགུ	

བདོ་རིགས་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༧	འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་རིའ་ིཕ་ིལ་ཌལེ་ཕ་ིམངའ་སྡའེ་ིནང་ཡོད་པའ་ི
བདོ་རིགས་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧	 འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་།	 ད་ེནས་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིརྩ་དནོ་སདླ་གཅསེ་པའ་ིལུས་
སགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་པ་བླསོ་གཏངོ་གནང་བའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཆེད་ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་
རིང་ཞུས་གུབ་བསྟནུ།	སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།	སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གཟའ་མཇུག་སླབོ་
གྲྭའ་ིཕ་མའ་ིཚོགས་ཆུང་དང་།	དག་ེརན།	ཕུ་གུ་བཅས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབྲལེ་རདེ་མི་རངུ་བ་གསུམ་སྟ།ེ	རང་ཉདི་བདོ་པ་ཡིན་པ་མ་རདེ་པ་དང་།	སིྤ་ནརོ་
༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་མ་རདེ་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་མ་རདེ་པར་ཚང་མས་བདོ་སིྤ་པའ་ིདནོ་དག་ལ་འཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞསེ་
ནས་ཆིག་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་།	བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོས་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་རོགས།	
༄༅།	།སིྤ་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་སྔ་དྲ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བཞུགས་སྒར་ཐགེས་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་ད་ུབདོ་
པ་དང་རྒྱ་གར་བ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱལ་
ཁབ་	 ༤༢	 ནས་ཕབེས་པའ་ིདནོ་གཉརེ་བ་
མི་གངས་	༩༦༠	བརལ་བར་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འཛམ་གླངི་མི་འབརོ་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་མདནུ་
ལམ་བཟང་ངན་ཇི་འདྲ་ཡོང་མིན་གཞན་ལ་
རག་ལས་ཡོད།	 གནའ་ས་ྔམོ་ཡིན་ན་བདོ་
ལ་མཚོན་ན་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་ཀིས་འཐུམ་
ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ལྟ་བུ་བ་ནས་བསྡད་
པ་རེད།	 སིྤར་བདོ་མི་ཚོས་ཉནི་ལརྟ་ཁ་ནས་
སྨནོ་ལམ་འདནོ་སྐབས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཟརེ་གི་རེད།	 འནོ་ཀང་ང་ོཐགོ་ལག་
ལེན་ཐགོ་ས་གནས་གཞན་ནང་གནས་ཚུལ་
གང་བུང་མིན་ཇུས་གཏགོས་ཧ་ལམ་བདེ་ཀི་
མེད།	 དའེ་ིཚེ་དའེ་ིདསུ་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་
ནའང་ད་ེམཚུངས་ཡིན་ཞིང་།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོར་མཚོན་ནའང་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨ་ཕི་
རི་ཀ།	 	 ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀ་སོགས་ནང་གནས་
ཚུལ་ཇི་བུང་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་གི་མེད།	
འནོ་ཀང་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ད་ེདསུ་ཚོད་
ཡོལ་ཟནི་པ་ཞིག་རེད།	ད་ཆ་ང་ཚོས་འཛམ་
གླིང་མི་འབརོ་ཐེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་
རྣམས་ཀི་མ་འངོས་མདནུ་ལམ་ཐད་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན་ས་ྔམོ་དང་མི་འདྲ་བར་དངེ་སབྐས་
ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་གཅིག་ལ་གཅིག་
བརནེ་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
འགོ་གནས་བཞིན་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ག་ོལའ་ི
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་མཚོན་ནའང་
རྒྱལ་མཚམས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབ་ེབ་
སོགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་འག་ོབ་མི་རིགས་
ཀུན་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	དཔརེ་ན་ཁརོ་ཡུག་འགུར་ལྡགོ་
ལ་བརནེ་པའི་རང་བུང་གོད་ཆག་སོགས་ཀི་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མི་ཀུན་ལ་འཕད་བཞིན་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་ག་ོལའ་ིདཔལ་
འབོར་གི་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ནའང་

རྒྱལ་མཚམས་མེད།	 ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་
ང་ཚོར་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་
ཆེ་བ་རྒྱལ་ཞནེ་གི་བསམ་བླ་ོཆེ་དྲགས་པའམ་
ཆོས་ལུགས་ཀི་
ལྟ་བ་ཕགོས་སུ་
ལྷུ ང་བ་སོགས་
ལ་བརནེ་ནས་
རེ ད ་ དྲ ན ་
བ ཞི ན ་ འ དུག	
ཕོགས་གཅིག་
ནས་རྙགོ་ག་ད་ེ
དག་ང་ཚོ་རང་
གི ་ བ ཟོས ་ པ ་
ཞིག་ཕལ་ཆེར་
རེད།	 	 གཟུགས་མཐངོ་བརྙན་འཕནི་ནང་
གནས་ཚུལ་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱལ་ཞེན་དང་ཆོས་
ལུགས་མཆོག་དམན་གི་བསམ་ཚུལ་གཞི་ལ་
བཞག་པའི་མི་གསོད་ཁག་སྦྱརོ་སོགས་ཡང་
ཡང་བསྟན་པར་བརནེ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེ
ལམ་འབར་མ་	 Burma	 ནས་བངྷ་ལ་ད་ེ
ཤི་	 Bangladesh	 ནང་བྲསོ་བལོ་བསླབེ་

པའ་ིརོ་ཧནི་ག་	Rohingya	ཁ་ཆེའ་ིགངས་
ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་སྡདོ ་གུར་ཡོད་
སར་གླང་པ་ོཆེ་ཞིག་བསླབེ་ནས་མི་རེ་གཉསི་

བསད་པའི་གནས་ཚུལ་ད་ེབརྙན་འཕནི་ནང་
ཧ་ལས་ལས་བས་ནས་བསྟན་སོང་།	 	 འནོ་
ཀང་མིས་མི་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
ཧ་ལམ་ཆར་ཅན་ལྟ་བུར་བརིྩས་ནས་དརེ་
ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་སྤད་ཀི་མེད།	 ཚན་རིག་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་མིའི་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་
ལྷན་སྐེས་ད་ེབམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཡིན་སྐརོ་

བརདོ་བཞིན་ཡོད།	 	 ངསོ་རང་མི་སུ་འདྲ་
ཞིག་དང་ཐུག་སྐབས་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་
བསམ་པ་མ་གཏགོས་ངོས་རང་དམིགས་
བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་བསམ་རྩ་བ་ནས་དྲན་
གི་མི་འདགུ	 གཞནོ་དསུ་ངསོ་རང་པ་ེཅིང་	
Beijing	དང་ད་ེརསེ་ལྡ་ིལི་	Delhi	བཅས་
སུ་བསྐདོ་སབྐས་མཛད་སྒ་ོཧ་ཅང་དྲ་རྒྱས་པ་ོ
དང་།	འདྲ་ཆགས་པ་ོད་ེའདྲ་འཚོགས་སབྐས་
སེམས་ནང་དངངས་འཚབ་ལངས་པ་ལ་ྟབུའ་ི
ཕན་བུ་མི་བད་ེབ་ཡོང་གི་འདགུ		འནོ་ཀང་
ད་ཆ་ད་ེརིགས་རྩ་བ་ནས་བདེ་ཀི་མེད།	 ད་
ཆ་མི་སུ་དང་ཐུག་ཀང་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་
བསམ་པ་དྲན་བཞིན་འདགུ	 	 བསམ་བླ་ོད་ེ
འདྲ་གཏངོ་སྐབས་རང་བཞིན་གིས་སེམས་
ནང་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོང་བཞིན་འདགུ		
བམས་བརྩེའི་བསམ་བླ་ོད་ེགང་ཟག་རང་
ཉིད་ལ་མཚོན་ནའང་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་དྲ་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་
འདགུ	 	 ད་ེརསེ་སྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒནོ་མཛད་པ་
བཅས།

༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ ཀི ་ལས་ ཁུངས་ཁག་ གི ་ལས་
བེད་ས་མིག་སྟངོ་པ་ཐོན་པར་ཁ་སྐངོ་ཆེད་
གསར་འདམེས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
ན།	 གཤམ་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའ་ིཆ་རྐནེ་
ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཀ༽		ལས་བའ་ིསྡ་ེཚན་ཁངོས་སྡ་ེའགན་	༣	
དང་།	 ལས་ད།ོ	 ༤	 ལས་དུྲང་	 ༩	 རན་
དུྲང་	 ༡	 གཞནོ་དུྲང་	 ༣	 བཅས་བསྡམོས་
ལས་བདེ་གསར་བསྐ་ོ	 ༢༠	 བ་རུྒྱའ་ིདགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽	 ཤེས་ཚད།	 གཞནོ་དུྲང་གནས་རིམ་
ལ་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་
པ་དང།	 གཞན་རྣམས་ལ་ཉུང་མཐར་ཚད་
ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་	B.A/B.Com/B.Sc	གང་
རངུ་ཐནོ་པའམ།	 ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིཤེས་
ཚད་ལག་འཁརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ།
༢༽	ལོ་ཚད།		༢༠༡༨།༠༧།༢༣	ཉནི་རང་
ལོ་	༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་།	༤༠	ལས་མ་
བརལ་བ་དགསོ།
༣༽	རུྒྱགས་གཞི།		བདོ་ཡིག་དང་།	ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབྲ་ིརུྒྱགས་དང།	
༼རིྩས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་ཟུར་ད་ུམེད་ཀང་བདོ་
ཨིན་གཉིས་ཀི་དྲ་ིཤོག་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་འབྲལེ་བའི་
སིྒག་གཞི་ཁག་གི་ནང་དནོ་ས་བཅད་ཟུར་

བཀདོ་ཀིས་དྲ་ིབ་ཡོང་རུྒྱ།༽	 བདོ་སདྐ་དང།	
ཨིན་སདྐ་གཉསི་ཐགོ་ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
ཁ༽		དམིགས་བཀར་དུྲང་ལས་ས་མིག་	༢	
ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།		ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ།
༢༽	 ཤེས་མངོ།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་
ཞིག་ནས་ཁིམས་ལུགས་རབ་བམས་པ་	
LLM	བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའམ།		LLB 

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་ལག་འཁརེ་ཡོད་
པ་གང་ཞིག་ཁིམས་དནོ་ལས་དནོ་ཐོག་ལོ་
གཉསི་ཧལི་པ་ོཡན་གི་ལས་ཀའི་ཉམས་མངོ་
ཡོད་པ།	 ༼ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་
མིན་པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་དགསོ།༽								
༣༽	ལོ་ཚད།			༢༠༡༨།༠༧།༢༣	ཉནི་རང་
ལོ་	 ༣༠	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༣༥	 ལས་མ་
བརལ་བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	 སིྤ་མང་
གཏུག་གཤེར་ཁམིས་ཡིག	 ས་ཁང་སིྒག་
གཞི་གསུམ་གི་འབྲ་ི་རུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་
བཞསེ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་
གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་སྐརོ་འབྲ་ི
རུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།
ག༽		དམིགས་བཀར་ལས་དའོ་ིས་མིག་	༢	
ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།	ས་གནས་ཁམིས་དུྲང་	༡	
དང་།	ཁམིས་དནོ་ལས་བདེ་	༡
༢༽	 ཤེས་ཚད།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་
ཞིག་ནས་ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་

རབ་བམས་པ་ LLB བསབླ་པ་མཐར་སོན་
པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༣༽	 ལོ་ཚད།	 	 	 ༢༠༡༨།༠༧།༢༣	 ཉནི་
རང་ལོ་	༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་
མ་བརལ་བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	 སིྤ་
མང་གཏུག་གཤེར་ཁམིས་ཡིག	 ས་ཁང་
སིྒག་གཞི་གསུམ་གི་འབྲི་རུྒྱགས་དང་ངག་
རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་
ཐགོ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་
སྐརོ་འབྲི་རུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞེས་
རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའ་ིཆེད་ཆ་
རྐེན་ལྡན་རིགས་ནས་སྡ་ེཚན་གསུམ་གང་
རུང་གི་གནས་རིམ་གཅིག་ལ་མ་གཏགོས་
སནྙ་འབུལ་མི་ཆོག་པ་དང་།	 བདོ་ཡིག་
ཐོག་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་
འགངེས་ཤོག་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 གཞུང་
འབྲལེ་དྲ་རྒྱ་ནས་བཏནོ་སྟ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡༽རང་ཉདི་ཀི་ད་ལྟའི་ཕདེ་པར་ཚོན་ལྡན་	
༢	རེ་དང།
༢༽འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་ལག་
འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་དགསོ་
མཁོའི་བཞིན་དའེི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་
ལག་འཁརེ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽དྭང་བླངས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང།	 གཉསི་པ།	 འབུལ་

འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་	 RC	 ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང།	དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས།
༥༽	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
Birth Certificate	གི་ང་ོབཤུས།
༦༽	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་སྦྱརོ་ MC	 ཁ་གསར་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང།	 ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།
༧༽འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བ་
སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ Charac-

ter Certificate	ང་ོམ།
༨༽	 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་སྦྱརོ་ No Ob-

jection Letter	 ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་
དགསོ།	 གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ི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་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ Attesta-

tion	ཞུས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ	༧	ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་	 ༥	 པ་འགངས་མེད་
རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས་སུ་འབྲལེ་བ་གནང་བདའེི་ཁ་བང།	
ཁ་དཔར་ཨང།	 གླགོ་འཕནི།	 (E-Mail)	
སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་
དུྲང་ཆེའི ་མཚན་བང་ཐོག་ཕུལ་འབོར་
ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་
རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་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་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་བ་རུྒྱར་སབྐས་
བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་
ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབརོ་མཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༡	ལ།།
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