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Tibetan transcript: 
 
ལ་བཟང།    དེ་ནས་ ན་ལགས   བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་གིས་ ིག་འ གས་ཀྱི་ ོར་ལ་ ང་ཙམ་ཞིག་ག ང་གནང་དང་།  

 
ན་ལགས།     བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་གིས་ ིག་འ གས་ ོར་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ 

 
ད་ང་རང་ཚའི་ ིག་འ གས་དང་པོ་ ང་ཡས་དེ་1959 ལོར་བོད་རང་བཙན་ཤོར་ནས་ ་གར་ནང་བོད་༧ བས་མགོན་རིན་
པོ་ཆེ་དང་བོད་པ་ཁྱོན་གདོམས་པས་འ མ་གཅིག་ ག་ཕེབས་པ་བ ད་དེ་ ང་བ་ཞིག་རེད་པ། 
 
བོད་དེ་ད་ ་ཆ་ནས་བསམ་ ོ་བཏང་ན་དམངས་གཙ་ཚད་ ན་ཆགས་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་  དཔེར་ན་དེ་གང་འ ་
ཞིག་ཡོད་རེད་བཤད་ན་  ད་དཔེ་བཞག་ན་དམངས་གཙའི་ནང་ན་ཀ་བ་ག མ། དཔེར་ན་ཁྲིམ་གཙ་ ན་ཁང་་་ ན་ཚགས། 
འཛིན་ ོང་ ན་ཚགས།  ཁྲིམ་ཞིབ་ ན་ཁང་དེ་ག མ་པོ་འཛམས་པའི་དམངས་གཙའི་ཀ་བ་ག མ་དེ་ང་རང་ཚར་ཆ་ཚང་
ཚང་ཡོད། 
 
ད་དེ་དག་ལ་འ ར་བ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ ང་ཡོད་རེད་། 
 
དཔེར་ན་ ི་ ས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ ངས་ནས་ཙིས་ ས་ནས་ནི་ ད་ ་ཉེ་ཆར་བཀའ་ ོན་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་ ེད་པ་
སོགས་འ ར་བ་རབ་དང་རིམ་པ་ ང་ཡོད། 
 
བཀའ་ཤག་དེ་བཀའ་ ོན་ཁྲི་པའི་ད ས་པའི་ད་དེ་དག་འཛིན་ ོང་ ན་ཁང་དང་ ན་ ་འཛིན་ ོང་ ན་ཁང་དེ་ད ིན་
ད་ནང་ executive དེ་ཆགས་ཡོད། 

 
འཛིན་ ོང་ ན་ཁང་དེ་གྲོས་ཚགས་ལ་ག་ ས་ཡིན་ཡང་ལེན་འདེབས་ ་དགོས། 
 
གྲོས་ཚགས་དེ་མི་དམངས་གིས་འོས་འདེམས་བ ད་ ི་འ ས་དེ་དག་ ད་པའི་ ེས་ནས་ཁོ་ཚ་དེ་དག་འཛམས་པའི་ཚགས་པ་
དེ་ལ་ ི་ ས་ ན་ཚགས་ཟེར་པ་དང་དེར ད ིན་ ད་ནང་ “legislature” ཟེར།  
 
ང་རང་ཚར་གཞན་པ་གང་ ཡོད་རེད་ཟེར་ན་ཁྲིམ་ཞིབ་ ན་ཁང་ཡོད་རེད། 
 
ད་ཁྲིམ་ཞིབ་ ན་ཁང་ཡིན་ན་ང་རང་ཚ་ ་གར་ནང་རང་བཙན་མེད་པའི་ ེན་ཀྱིས་ཁྲིམ་བཅད་ཀྱི་རིགས་དེ་དང་བཅད་ བ་
ཡ་ཡོད་མ་རེད། 



 
ད ིན་ ད་ནང་ན་ Criminal དེ་ཐག་གཅོད་ བ་ཀྱི་མེད་ཀྱང་འོན་ཀྱང་བོད་པའི་ག ང་ནང་གནས་ ལ་འ ་མི་འ ་
ང་བ་དེ་དག་ཁྲིམ་ཞིབ་ཁང་ནས་གནང་གི་ཡོད། དེའི་ ིར་དེ་ག མ་པོ་རང་དབང་ཅན་སོ་སོའི་དབང་པོ་ཆ་ཚང་ཡོད་ 

བ ད་མཁན། ཡིན་ན་ཡང་གཅིག་མགོར་གཅིག་དེར་འ ར་ཀྱིན་ཡོད་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚ་དེ་དག་ད ིན་ ད་ཐོག་ནས་ ས་ན་ 
དམངས་གཙའི་དོ་དམ་ གས་འཛིན་ ེད་ནས་check balance    གཅིག་གིས་གཅིག་ གས་འཛིན་ ེད་པ་དེ་ ག མ་
ཆགས་གི་ཡོད་རེད།  བོད་ཀྱི་དམངས་གཙའི་ ོར་བཤད་དེ་འ ་རེད། 
 
ལ་བཟང།  དེ་ནས་ད་ ིར་བཏང་དམངས་གཙའི་ ིག་འ གས་ནང་ན་ད ིན་ ད་ཐོག་ནས་ ས་ན་  presidential 

democracy དང་  Parliamentary democracy ཡོད་པའི་བོད་པའི་ ིག་འ གས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་གང་འ ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། 
 
ན་ལགས།  དེ་ད་ འི་བཀའ་ ོན་ཁྲི་པའི་བཤད་ ངས་ ེད་ན  ཁོ་རང་དེ་འ འི་ ོར་ཀྱི་བཀའ་ ོབ་གནང་པ་ངའི་མང་པོ་

གོ་ ོང། 
 
ཁོ་རང་གིས་ག ང་ ར་ང་ཚ་དེ་དག་presidential གིས་ ིད་འཛིན་ལམ་ གས་ ཡང་ན་གྲོས་ཚགས ལམ་ གས་ 
Parliamentary དེ་གཉིས་ཀ་ཆགས་གི་ཡོད་མ་རེད། 
 
དེ་ ེན་ཀྱི་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བོད་རང་ལ་འཚམ་པའི་ལམ་ གས་གསར་པ་ཞིག་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལམ་གསོལ་ག མ་པ་
དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་གང་ ང་ཆགས་གི་ཡོད་མ་རེད། 
 
 
English translation: 
 
Kalsang: Then, Teacher, could you talk a little bit about the foundation of the Central Tibetan 
Government [administration] in exile? 
 
Teacher:  To talk about the foundation of the Tibetan Government in Exile… The foundation 
first started when His Holiness the [14th] Dalai Lama and about 1,000 [other people] came to 
exile in India after Tibet lost its independence [to China] in 1959.  
 
As of now, Tibet [in exile] has a complete democratic foundation. How so is: For example, there 
are the three pillars of the democracy. For example, there are all these three administrations: 
Judiciary, Executive, and Legislative.  So many changes have occurred within the administration. 
For example in the Legislature, including the increase in the number of members in the 
Parliament, and also changes in the recent direct election for the Prime Minister1 by [the] 

                                                            
1 2011 Tibetan Prime Minister in Exile 



Tibetan populace. The Kashak2 cabinet, being the highest office in the Central Tibetan 
Administration in Exile, is administrated by the elected Prime Minister, and this administration
[is] the Kashak, meaning ‘Executive’ in English. The Executive committee always has to get 
approval from the Parliament. The Parliament members are elected by people, and their 
committee is called the “Legislature” in English. Another thing we have is the Supreme J
Commission. Although it is the Supreme Judiciary Commission, because we are not an 
independent state, and we are in exile in India, we do not permit to pass laws or anything o
sort. In English, “Criminal” such case might not be able take, but whatever happens within the 
Central Tibetan Administration in Exile is handled by the Judiciary

 

udiciary 

f that 

 Commission.  

                                                           

 
Kalsang: Then, in actual democratic based administration, there are such things as Presidential 
democracy and Parliamentary democracy.  
 
Teacher: According to the recent Prime Minister, I have heard many of his disclosures about 
that. What he said represents neither Presidential system, nor Parliamentary system.  That’s why: 
there is this special new system that suits the Central Tibetan Administration in the Exile. This is 
becoming the third system, and nothing else.  
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2 Executive cabinet in the Tibetan Administration in Exile in India 


