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མྱ་ངན་ཆེད་འཕནི།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	བདོ་
ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་འབུག་པའ་ི
ར་ེམཁན་ཁི་ཟུར་༸སྐབས་ར་ེངག་དབང་བསྟན་
འཛིན་དནོ་གུབ་མཆོག་དགུང་གངས་	 ༩༥	 པའ་ི
ཐགོ་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་
ཡོད་འདགུ་པ།	 བསྟན་པ་སིྤ་དང་ཁྱད་པར་དཔལ་
ལྡན་འབུག་པའི་བསྟན་པར་གོད་ཆགས་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡིན་ན།	 འད་ིག་ནས་བདོ་མི་སེར་སྐ་སིྤའ་ི
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམྱ་ངན་གུས་བཏུད་དང་།	 ༸སྐབས་
ར་ེདམ་པ་གང་དའེི་གྲྭ་ཚང་འདསུ་སིྤ་དང་སྐུ་ཉ་ེ
རསེ་ཤུལ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་དཔལ་ལྡན་འབུག་
པའི་དད་སླབོ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་སྙངི་
ནས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་
དསེ་བསྟན་པ་རིས་མེད་གསན་བཞསེ་མཛད་ཚུལ་
ཁདོ་བདོ་དང་རྒྱ་གར་ད་ུའབུག་པ་ཆོས་མགོན་
བརྒྱད་པ་དང་།	 མཁྱནེ་བརྩ་ེཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ།	 ཞ་ེ
ཆེན་རབ་འབམས་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉ་ིམ།	
གཏརེ་ཆེན་བདདུ་འཇམོས་འཇིགས་བལ་ཡེ་ཤེས་
ར་ོར་ེསོགས་རིས་མེད་བསྟན་བདག་བ་ླཆེན་ད་ུམ་
བསྟནེ་ཚུལ་གསལ་བ་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༨༦	ལོར་
དཔལ་ལནྡ་འབུག་པའི་བསྟན་བདག་ར་ེམཁན་པ་ོ
ཁ་ིརབས་	༦༨	པའ་ིམཚན་བཞསེ་མཛད་པ།	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་འབུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཟངེས་
རྟགས་མཐ་ོཤོས་དང་པ་ོད་ེའབུལ་བཞེས་མཛད་
པ་བཅས་གང་གི་རེས་སླབོ་ཡོངས་ཀི་དད་པའི་
གསོས་སུ་གུར།	 མཐའ་དནོ།	 ༸སྐབས་ར་ེདམ་
པ་ད་ེཉིད་ཀི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཇི་མཆིས་
ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དང་།	སརླ་ཡང་བསྟན་འགའོ་ི
མགནོ་ད་ུཡང་སུྤལ་ཟླ་གསར་མུྱར་ད་ུའཆར་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	 འཕགས་ཡུལ་ད་ྷརམ་
ས་ལ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༠	
ལ་སྤལེ།།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཟངས་དཀར་དགནོ་ཚོགས་དང་

ནང་ཚོགས་ཟུང་ལ་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་ཐགོ་མར་
འགོ་བཙུགས་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ད་ེ
བཞིན་ད་ཆ་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཁྱབ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 ཟངས་དཀར་དགནོ་
ཚོགས་དང་ནང་ཚོགས་ཟུང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟག་ཞུ་ཞུས་
པར་མགོན་པ་ོ༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༦	ཉནི་བརྟག་ཞུ་གནང་
འབས་སུ།		དད་ལནྡ་ཟངས་དཀར་དགནོ་ཚོགས་
དང་ནང་ཚོགས་ཟུང་ནས་བརྟག་ཞུ་འབརོ་བར།	
བརྟག་པ་བགིས་དནོ།	 མོ་ཕྱྭར་སྐནོ་མེད་ཤར།	
དགནོ་པ་ཁག་ནས་བྷ:ོབདནུ་མ་དང་སེམས་ཉདི་མ་
དང་།	 སྐ་བ་ོརྣམས་ནས་ཡིག་དུག་དང་སྒལོ་མའ་ི
གཟུངས་སགྔས་གང་འག་ོགསོག	 །	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༦	ལ།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི ་ནང་ཧ་
ཅང་གགས་ཆེ་བའི་དསུ་བབ་ཅསེ་
པའ་ིདསུ་དབེ་གསར་ཤོག་	 Time 

Magazine	 ནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
གངོ་ཁྱེར་ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་འཛམ་
གླིང ་ས་ཕོགས་གང་སར་ཁྱབ་
གདལ་ལ་བརྟནེ་ནས།	 	 	 མིའ་ི
ལུས་སེམས་གཉསི་ལ་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་པའི་ཛ་དག་
གི་དསུ་སྐབས་སུ་ནང་ཆོས་ནས་
སྡུག་བསལྔ་ལས་གལོ་ཐབས་དང་
།		དངེ་དསུ་འཛམ་གླངི་གི་དངསོ་
ཡོད་གནས་སྟངས་གཉསི་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ཇི་ལྟར་དགོས་པའི་
ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོའགའ་ཤས་ཀིས།		ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམས་རུ་འཕུལ་བསྟན་ནས་འཛམ་གླངི་ནང་
གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས།	 ཞསེ་སབྐས་རེ་
བརདོ་ཀི་འདགུ	 	 ངསོ་ལ་རུ་འཕུལ་སྟནོ་རུྒྱ་
གང་ཡང་མེད།	ཅསེ་ངསོ་ཀིས་ཁངོ་ཚོར་རྟག་
ཏུ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 	 གལ་སདི་ཡོད་ཚེ་དང་
ཐགོ་ངསོ་རང་ཉདི་ཀི་པུས་མོའི་ན་ཟུག་དང་།	
སབྐས་རེ་མིད་པའི་ན་ཟུག་ད་ེདག་ཡོང་ཤེས་
ཐབས་མེད།		ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་གཅིག་
གུར་ཡིན་སྟབས་མི་ཚེ་ཟརེ་བ་དརེ་ངསེ་བརྟན་
གང་ཡང་མེད་ཅིང་།	 	 བསམ་བླའོ་ིནང་
འཇིགས་སྣང་དང་རེ་དགོས་ལུ་གུ་རུྒྱད་ནས་
ཡོང་བཞིན་པ་ན་ིའག་ོབ་མི་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་
གི་མྱངོ་ཚོར་ཞིག་ཡིན།			
ནང་པའ་ིལ་ྟཚུལ་ན།ི	 	 སྐ་ེརྒ་ན་འཆིའ་ིསྡགུ་
བསྔལ་ནི་འཁོར་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་།	
ང་ཚོ་འགོ་བ་མི ་ཡིན་སྟབས་བསམ་བླརོ ་
ཆགས་སངྡ་དང་འཇིགས་སྣང་གི་བླ་ོསྐ་ེསབྐས་
གཉནེ་པ་ོཇི་ལརྟ་བསྟནེ་དགསོ་པ་ཤེས་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱའི་ནསུ་པའང་
ཡོད།	 	 	 བར་ལམ་ནས་ངསོ་ཀིས་ཕིའ་ིག་ོ
མཚོན་བཀག་སྡམོ་བས་པར་ཐགོ་མར་ནང་
གི་ག་ོམཚོན་སངྤ་དགསོ་པ་རེད།	 ཅསེ་ནན་
གིས་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 	 ངསོ་ཀིས་གནས་

སྟངས་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་དརེ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ད་ེདང་

མཐུན་པ་བས་ནས་བལ་ྟབ་མ་གཏགོས་སེམས་
ནང་ད་གང་འད་བདེ་ཡོང་བསམས་པ་དང་།	
དངངས་སྐྲག་བདེ་ཀི་མེད།	 	 དཀའ་ངལ་
སེལ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འདགུ་ན་དརེ་
འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ།	 ཐབས་ལམ་གང་
ཡང་མེད་ཚེ་དཀའ་ངལ་དརེ་བསམ་བླ་ོཡང་
ཡང་བཏང་ནའང་ཕན་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	
དསུ་ཚོད་འཕ་ོབརླག་རེད།
ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་རྟནེ་འབལེ་གི་
རྣམ་གཞག་འདདོ་པ་རེད།		ཆོས་ཐམས་ཅད་
རྟནེ་ཅིང་འབལེ་བར་འབུང་བར་བཞསེ།		རུྒྱ་
མཚན་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ངསོ་ཀིས་གོ་ལ་ཀུན་
ཁྱབ་ཀི་འགན་ཁུར།	ཞསེ་ཡང་ཡང་བཤད་ཀི་
ཡོད།		ད་ཐངེས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ད་ུཁྱབ་གདལ་ཕིན་པ་དསེ་
ང་ཚོར་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟནེ་ནས་
ཡོད་པ་དན་སྐལུ་བཏང་བ་མ་ཟད།	 	 དཀའ་
ངལ་ལས་གལོ་བར་སྨན་ཁང་གི་ལས་བེད་
ཚོས་འབད་བརྩནོ་གང་ཡོང་གནང་བ་ཙམ་མ་
ཟད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཀང་མི་གཞན་དང་
བར་ཐག་རིང་ཙམ་བསདྡ་དགོས་པའི་བཀའ་
གནང་བ་དརེ་བརིྩ་བཀུར་དང་ལེན་ཞུ་དགསོ།	
ད་ེལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཞན་ཕན་བམས་
བརྩའེི་ཀུན་ནས་བསངླས་ཏ་ེལག་བསྟར་ཚུལ་
བཞིན་བ་རུྒྱ་དའེང་མཉམ་ཁུར་གི་འགན་
ཡིན།	 བམས་བརྩའེ་ིཀུན་ནས་བསངླས་ཏ་ེ
སྔནོ་འགོག་གི་ལས་ལ་མཉམ་ཁུར་གནང་ཚེ་

མི་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་རླབས་ཆེན་ཡོང་ངསེ།	
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་གནས་ཚུལ་

ཐསོ་མ་ཐག་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཙམ་མ་
ཟད།	 འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་
པའི་རྒྱ་རིགས་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་ཚོར་སྨནོ་
ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 	 ང་
ཚོ་མི་སུ ་འད་ཞིག་ལའང་ནད་ཡམས་དེ་
འགསོ་སདི་པ་ཞིག་རེད།	 	 གཉན་འཕང་གི་
དསུ་སབྐས་འདིར་ང་ཚོས་རང་གི་ཕ་མ་སྤུན་
མཆེད་དང་།	 གཉནེ་ཚན་ནང་མི་བུ་ཕུག་དང་
བཅས་པར་སེམས་འཕལ་བདེ་མུས་ཙམ་མ་
ཟད།	 མ་འངོས་པའ་ིགནས་སྟངས་ཇི་བུང་
དང་།	 ལགྷ་པར་ག་ོལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་གི་
གནས་བབ་དང་མི་སྒརེ་གི་འཚོ་རྟནེ་ལའང་
སེམས་འཕལ་བདེ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་
པ་ཙམ་གིས་དཀའ་ངལ་ད་ེལས་གལོ་ཐབས་
མེད།	 	 ནད་ཡམས་ད་ེལས་གལོ་བར་ང་ཚོ་
ཚང་མས་གང་ཐུབ་མཉམ་རུབ་བས་ན་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།
སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་ཚན་རིག་
གཞི་ལ་བཞག་སྟ་ེདཔའ་མཛངས་སྙངི་སྟབོས་
ཆེན་པ ོས ་ནད་ཡམས་ལས་ཐར་ཐབས་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 	 ང་ཚོས་ད་ེལས་བླ་ོསྐདེ་
བསངླས་ནས་སདླ་ཕིན་ནད་ཡམས་ཀི་ཉནེ་ཁ་
ད་ེདག་མི་ཡོང་བར་འབུང་འགུར་གི་གནས་
སྟངས་ཁ་ཕོགས་བཟང་པ་ོཞིག་ལ་འཁིད་
ཐབས་བདེ་དགསོ།	 ད་ེལརྟ་ཡོང་བར་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མཉམ་རུམ་ཀིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་

པརོ་གོ་ལ་སིྤའི་བད་ེདནོ་བསུྒབ་ཐབས་དང་།	
དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱ་ལས་ཐབས་

ལམ་གཞན་མེད་པ་
ཐེངས ་འདིར ་ཏ ོག ་
ད བི བ ས ་ ག ཉ ན ་
རིམས ་འདིས ་ཉ ེན ་
བར་བཏང་བ་གསལ་
པ་ོཆགས་ཡོད།	
མཁའ་དབིངས་ནས་
བརྒྱབ་པའི་འཛམ་བུ་
གླིང་གི་དཔར་ལ་བལྟ་
སྐབས་རྒྱལ་མཚམས་
མེད་པའ་ིག་ོལ་སྔ་ོཟུླམ་
གཅིག་ཁོ ་ན་མཐོང་
ཐུབ།	 དརེ་བརྟནེ་ང་

ཚོ་ཚང་མས་གོ་ལ་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་
བཅངས་ནས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་གིས་གཙོས་དཀའ་ངལ་སོགས་ལ་མཉམ་
རབུ་ཀིས་གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ།	
གཉན་འཕང་གི་དསུ་སབྐས་འདིར་སྡདོ་ཁང་
དང་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་མེད་མཁན་ཉམ་ཐག་
ཚོར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་བདེ་དགསོ།		ང་
ཚོ་ས་གནས་འད་མིན་གང་འད་ཞིག་ཏུ་གནས་
ཡོད་ཀང་ཕན་ཚུན་བརྟནེ་ནས་འཚོ་དགོས་
པ་ནད་ཡམས་འདིས་དན་སྐུལ་བཏང་ཡོད།		
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་བམས་བརྩའེ་ིའད་ུ
ཤེས་ཐགོ་ནས་གཞན་ཕན་གང་ཐུབ་བ་རུྒྱར་
བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་ཞིག་ཡོད།
ངོས་རང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ངསོ་ནས་མི་རྟག་པའི་རྣམ་གཞག་ཁས་
ལེན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 མཐར་ནད་ཡམས་
འད་ིཡང་ཞི་འག་ོརེད།	 ངསོ་ཀི་མི་ཚེའ་ིནང་
དམག་འཁུག་གིས་གཙོས་སིྐ་གཡའ་དགོས་
པའི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞིག་མཐངོ་མྱངོ་།	
ད་ེདག་ཐམས་ཅད་མཐར་ཞི་ནས་སརླ་འགལེ་
ས་ནས་ལངས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།					
ད་ལྟ་གཉན་འཕང་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་མི་
ཀུན་གིས་སེམས་རྣལ་ད་ུཕབ་ནས་ཡིད་ཟབ་
དགསོ་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་།	 རེ་བ་མ་
བརླག་པར་མཉམ་རུབ་ཀིས་འབད་བརྩནོ་ལ་
བརྟནེ་ནས་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཡོང་
རུྒྱར་གདངེ་སྤབོས་དགསོ།	།			

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་ཆོས་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
གཉསི་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ལས་གལོ་ཐབས་སྐརོ་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ
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སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཆ་རྐནེ་ཅི་ཡང་མེད་པའ་ི
ཐགོ་མགགོས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	
ཉནི་སྦལེ་ཇམ་དབུས་གསོ་ཚོགས་འགོ་མིའི་
འཐུས་མི་དང་ཕི་སིད་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་ཁ་ོ
གྷ་ོལ་ཊི་	 Samuel Cogolati	 མཆོག་གིས་
སྦལེ་ཇམ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་ཆ་རྐེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་
མགགོས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་
བར་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་སྤོད་དགོས་ཞེས་
བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 འཛམ་གླངི་ནང་རང་དབང་ཆེས་ཞན་
ཤོས་ན་ིསི་རི་ཡ་	 Syria	 ཡིན་པ་དང་ཨང་
གཉསི་པ་བདོ་རེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མཐངོ་མཆན་སྤདོ་ཕགོས་ཀིས་མཚོན་པའི་

འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ལགྷ་གི་རིང་བདོ་
མི་ཚོའི་ཐགོ་དག་གནནོ་དང་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད་པ་དང་།	 དཔརེ་ན་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	

༡༤	 ཉནི་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་འཁུལ་བལ་ཡིན་
པར་ངོས་འཛིན་དང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒགས་མཛད་ནས་ཉིན་གསུམ་གི་རེས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་དང་
ཁོང་གི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་བཙན་ཁིད་གསང་

ཉར་བས་སྟབས་མི་མང་གིས་ད་བར་ལོ་ང་ོ	

༢༥	རིང་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་སྐ་ུ
འཚོ་བཞུགས་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད་
ཀང་མིག་མཐངོ་རྣ་ཐསོ་ཡོད་མཁན་སུ་གང་
བུང་མྱངོ་མེད།	ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	ཉནི་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་
ལོ་	 ༣༡	 ལ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་
གར་སོང་ཆ་མེད་ཀི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ 
UN Working Group on Enforced or 

Involuntary Disappearances	 ནས་ཕི་
ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་སོང་
ཆེ་མེད་ད་ུགུར་བའི་ཐོ་འགོད་གནང་ཡོད།	
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་ཆབ་སིད་
བཙོན་པ་ཆེས་ཆུང་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད།	

རང་ཉདི་སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
དང་ཕི་སིད་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་གཞོན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འད་ིལོ་བདོ་
ཀི་བླ་ཆེན་ཨང་གཉིས་པ་པཎ་ཆེན་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
དན་གསོའ་ིསུང་བརིྩ་དང་བསྟནུ།	 ངས་སྦལེ་
ཇམ་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
གིས་དབུས་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་པ་ཆ་རྐནེ་ཅི་ཡང་
མེད་པའི་ཐོག་མགོགས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་
གཏངོ་དགོས་པའི་བར་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་
སྤདོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།ཅེས་
སོགས་ཀི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་འདགུ་པ་
བཅས།	།

ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མི་ཚོས་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་པ།

Name of the Organization District PM Care CM Relief Fund Donation in Kind 
& Dry Ration

Medical Equip-
ments to Local 

Hospital (Dept of 
Health, CTA)

Total

Dhondenling Tibetan Settlement (Kollegal) Chamrajnagar – 100,000.00 200,000.00 100,000.00 400,000.00

Lugsam Tibetan Settlement (Old Camp Bylakuppe) Mysore 2,769,620.00 3,536,029.00 2,865,000.00 – 9,170,649.00

Dickyi Larsoe Tibetan Settlement (New Camp Bylakuppe) Mysore 150,000.00 100,000.00 550,000.00 – 800,000.00

Rabgyaling Tibetan Settlement (Hunsur) Mysore 780,000.00 620,000.00 1,448,480.00 290,250.00 3,138,730.00

Doeguling Tibetan Settlement (Mundgod) Karwar 1,750,000.00 2,195,234.00 2,271,900.00 573,000.00 6,790,134.00

Tibetans in Bangalore Community Bangalore – 65,715.00 – – 65,715.00

TOTAL 5,449,620.00 6,616,978.00 7,335,380.00 963,250.00 20,365,228.00

༄༅།	།སྦངེ་ལོར་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁདི་འགོ	རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཆགས་པའ་ིསེ་ར་བ་ླསིྤ་དང་།	སེ་ར་བསེ་སདྨ་གཉསི།		ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་བཤད་སུྒབ་དར་རྒྱས་
གླངི་དགནོ་པ།	རངོ་དཀར་ཆོས་སྡ།ེ	རུྒྱད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་།		ཀ་ོལེ་གལྷ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཡེ་ད་ེཡུ་རཔ་པ་	B.S.	Yediyurappa	མཆོག་མཇལ་ནས་དབུ་
སའ་ིགཞུང་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	༧༠	ཕུལ་འདགུ		
ཐངེས་འདརི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ྔདང་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག	 	 ད་ེབཞིན་སྦངེ་ལོར་ནང་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིབདོ་མི་བཅས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་གཞུང་ལ་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་ཁྱནོ་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་	༢༠༣༦༥༢༢༨།༠༠	ཕུལ་བ་མ་ཟད།		རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་དང་།		ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་ཚོར་འབས་དང་ག་ོཞིབ།	བཟའ་སྣམུ།	བ་ེམ་ཀ་ར།		ད་ལི་སོགས་
དགསོ་མཁ་ོངསེ་ཅན་རིགས་འགམེས་སྤལེ་བས་དང་བདེ་མུས་ལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་ཡུལ་མི་ཚོས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ		ད་ེཡང་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།		ཐངེས་འདརི་རྒྱ་ནག་
ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་ཁྱབ་གདལ་བུང་བའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བར་བརྟནེ་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ཉནི་གརླ་རྟནེ་ནས་འཚོ་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིརྒྱ་གར་བ་མང་
པ་ོཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་གཉསི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོའ་ིསབྐས་བབ་ལས་འགན་ཡིན་སྟབས་ཐངེས་འདརི་ཛ་དག་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་རང་ནསུ་གང་ཡོད་ཐགོ་ཞལ་འདབེས་
ཀིས་མཚོན་རོགས་རམ་ཞུ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
ལྷ་ོསིྤས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཞུ་དནོ།		ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམ་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བའ་ིཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་སུ་འདརི་འཁདོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་མང་གི་བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་ནས་ངལ་སེལ་ལས་
གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་ཞུ་ཐབས་བདེ་མུས་ཡིན།	 ལགྷ་པར་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ།	 ཉནེ་རྟགོ་མི་སྣ་སོགས་ནད་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞིར་བླསོ་གཏངོ་ཆེན་པསོ་འབད་བརྩནོ་གནང་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		ང་ཚོས་ནད་ཡམས་འད་ིལས་མགགོས་མུྱར་གལོ་ནས་སརྔ་བཞིན་རུྒྱན་ལནྡ་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ཞལ་འདབེས་རིའུ་མིག

ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༣	ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒྱ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྲྭ་སྟདོ་གྲྭ་ཚང་ནས་ས་གནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་མི་གངས་	༢༠༥	དང་།	ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་
ཚོར་བཟའ་ཆས་རིགས་བག་ོའགམེ་གནང་བ་མ་ཟད།	གྲྭ་ཚང་གི་ལས་བདེ་	༡༤	ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ག་ླཕགོས་དང་།	གཞན་ཡང་ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་བདནུ་ལ་སྒརོ་	༣༠༠༠	རེ་གནང་འདགུ	།
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རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་ལ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོས་མུ་མཐུད་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་
ཁྱབ་གདལ་བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ཐམེ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་བདནུ་ཕག་གཉསི་ཕར་
འགང་གནང་འཆར་ཡོད་པར་བརྟནེ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ནས་ཡུལ་ཁམིས་ལ་མུ་མཐུད་བརིྩ་
བཀུར་དང་ལེན་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་གནང་ཡོད།		འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་
ཕིན་ཡོད་པ་སནྙ་སེང་ཞུས་ནས་ད་བར་ཉནི་
གངས་	༡༠༡	ཕིན་ཡོད་པ་དང་།		རྒྱ་གར་
ནང་ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་གར་སིད་བླནོ་མོ་ཌི་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་ནས་ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༤	 བར་
ཁྱནོ་ཉནི་གངས་	 ༢༡	 རིང་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་
རྒྱ་བསྡམས་ནས་ད་ཆ་བཙང་ལ་ཉ་ེཡང་།	
ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརལ་འག་ོརུྒྱའི་ཚད་གཞི་

ཧ་ཅང་མུྱར་བའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་མུ་
མཐུད་ལགྷ་ཡོད་སྟབས།	 རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ི
གཞུང་གིས་ཐམེ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་བདནུ་ཕག་

གཉསི་རིང་ཕར་འགངས་གནང་འཆར་ཡོད་
འདགུ
འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་ཏ ོག་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཕགོ་པ་མི་གངས་ས་ཡ་གཅིག་དང་
འབུམ་བཞི་བུང་ཡོད་ཅིང་།	འདས་གངོས་སུ་
གུར་བ་མི་གངས་	༨༥༥༢༢	བུང་ཡོད།		དརེ་
བརྟནེ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོས་རུྒྱན་ལྡན་
ཆོས་ཕགོས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་མང་ཚོགས་

འད་ུའཛོམས་རིགས་གཏན་ནས་མ་སྤལེ་
བར་རང་གནས་སུ་བཞུགས་དགོས་པ་དང་།	
ད་ེསྔ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་མངའ་ཁུལ་ནི་ཛ་མུ་

དིན་ནང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་
གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་མིན་ལ་ལྟསོ་
མེད་འད་ུའཛོམས་བས་རྐེན་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་ཤུགས་ཆེ་བུང་
ཡོད།	 	 ནརོ་འཁུལ་ད་ེང་ཚོས་བསྐར་ལབྡ་
བདེ་མི་རུང་བར་བརྟནེ་མི་གཞན་དང་ལྷན་
འད་ུའཛོམས་རིགས་སྤངས་དགོས་པ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཝུ་ཧན་	 COVID19	 ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གིས་བདོ་མི་བཙན་བོལ་བའི་
ཁདོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་གནས་
སྟངས་ཇི་བུང་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་རེས་
གཟའ་ཕུར་བུ་ནམ་ཡིན་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་
བརུྒྱད་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་དསུ་
ཐགོ་སྤལེ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེས་
གཙོས་པའི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་རྣམས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ལ་གདངོ་ལེན་ཇེ་དགེ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་
སདླ་ཚོགས་འད་ུཡང་ཡང་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་
གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཇི་བུང་རྩད་ཞིབ་གནང་
མུས་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་
གཙོས་སྨན་ཞབས་པ་དང་འབལེ་ཡོད་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་དངོས་ཤུགས་
བརུྒྱད་ནས་གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་པའི་

དབུས་སའ་ིབདོ་མི་ཡོངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་
གནང་འདགུ	 	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་
འགུར་འགོ་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་སླབོ་ཚན་
འད་མིན་སླབོ་ཁིད་གནང་བའི་ཤེས་ཡོན་
གོང་འཕལེ་གི་ལས་རིམ་རྩ་ཆེ་དརེ་ཡི་རང་
བསྔགས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།		
ཕ་མ་ཚོས་ཕུ་གུར་གོ་སབྐས་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་
བཏང་བར་ཕུ་གུ་ཚོར་དསུ་ཐོག་སླབོ་ཁིད་
ཀི་གོ་སབྐས་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ	 	 ཕགོས་མཚུངས་
བདོ་མི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ནས་ལུས་སྦོང་
དང་སལོ་རུྒྱན་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་བརུྒྱད་
ལུས་སེམས་གཉསི་ཀར་བད་ེཐབས་ལ་འབད་
འབུངས་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 	 རང་ཁིྱམ་ད་ུ
བཞུགས་རིང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སི་ཞུ་བསུྒབ་
དགསོ་པ་དང་།	 སྤུན་མཆེད་རྣམས་དང་
འཆམ་མཐུན་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་ཡང་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།	

བཀའ་ཤག་གིས་བདོ་མི་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མིར་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་
གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	།རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་བཟུང་ཉནི་གངས་	
༢༡	 རིང་རྒྱལ་ཡོངས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་
བཏང་རྐེན་མི་མང་ས་ཡ་མང་པརོ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་ཉནི་
གླར་བརྟནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་པའི་ཡུལ་མི་
ས་ཡ་མང་པརོ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཤོར་བ་
སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་འཕད་བཞིན་པའ་ིཛ་དག་ཆེ་བའ་ིགནས་
སྟངས་ལ་གདངོ་ལེན་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་ས་
གཉསི་ཙམ་མ་ཟད།	 རངོ་དང་གངོ་སྡ་ེལས་
ཁུངས་སོགས་ནས་ཀང་ངལ་སེལ་རོགས་
སྐོར་ལས་གཞི་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་སྤལེ་
བཞིན་པར་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་
གནས་སྡདོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་
ནས་རང་ནསུ་གང་ཡོད་ཞལ་འདབེས་འབུལ་
རུྒྱས་མཚོན་རོགས་རམ་ཞུ་དགོས་པ་བཀའ་
ཤག་གིས་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ	
རྒྱ་གར་ནང་མཚོན་ན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་རངོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་ཞལ་འདབེས་གང་
ཐུབ་འབུལ་བཞིན་པ་ན་ིདཔརེ་ན།	 ཤེ་ལོང་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་
ཧནི་སྒརོ་	 ༣༠༠༠༠	 ཕུལ་བ་དང་།	 	 སྦརི་
དང་ཅནོ་ཏ་ར།	 ལི་ལི་བཅས་ནས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ངལ་སེལ་ཐབེས་

རྩར་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་	 ༤༢༢༠༡༠	
ཕུལ་འདགུ
ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་ལ་
མཚོན་ནའང་ཞལ་འདབེས་རྒྱ་ཆེ་གནང་མུས་
རེད་འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་
རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 	 གདངུ་
སས་གཞོན་པ་ཛཱ་ན་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		
སྒལོ་མ་ཕ་ོབང་།	ངརོ་ཨེ་ཝམ་ཆོས་ལནྡ།	ས་
སྐ་མཐ་ོསླབོ།	ས་སྐ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།	ས་
སྐ་བཙུན་དགནོ།	ས་སྐ་ཆོས་སརྒ་བཅས་ནས་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ངལ་སེལ་ཐབེས་
རྩར་ཁྱནོ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	༢༣	ཕུལ་འདགུ	
སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་ལུང་རྟགོས་ཟླ་བ་དར་
རྒྱས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའི་ཌ་ོ
ལན་ཇིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་དཔལ་གཤེན་
བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དགོན་པས་རྒྱ་གར་གི་
སིད་བླནོ་མཆོག་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་
འབུམ་	༥	ཞལ་འདབེས་དང་།	ཉ་ེའཁརོ་རྒྱ་
གར་ཁིྱམ་མཚེས་ཁིྱམ་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ལགྷ་
ལ་ག་ོཕ་ེདང་འབས།	སྣམུ།	 ཚྭ།	ཞགོ་ཁགོ་
སོགས་བག་ོའགམེས་གནང་།
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་
ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཐེག་མཆོག་རྣམ་
གལོ་བཤད་སུྒབ་དར་རྒྱས་གླིང་གིས་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་
ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༡༠	 ཕུལ་བ་དང་།	 བསེ་
ཀི་གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདགནོ་པས་དབུ་

སའ་ིངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་ཞལ་འདབེས་ཧནི་
སྒརོ་ཉསི་འབུམ་ལ་ྔཁ་ིཕུལ་བ་མ་ཟད།	 	 ས་
གནས་ཡུལ་མིའ་ིཁིྱམ་ཚང་གངས་	༡༨༢	ལ་
ཟླ་བ་གཅིག་རིང་བཟའ་འབུ་དང་རིན་མེད་
ཁ་རས་བག་ོའགམེས་གནང་འདགུ
གཞན་ཡང་འབི་གུང་བཀའ་བརུྒྱད་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་མཁན་པ་ོརང་གལོ་མཆོག་
དང་།	གདན་ས་བང་ཆུབ་གླངི་གི་དབུ་འཛིན་
པདྨ་རིག་འཛིན་ལགས།	 དུང་ཡིག་བུ་ཆུང་
ལགས་བཅས་མངའ་སྡའེི ་བླནོ ་ཆེན་ཆེད་
བཅར་གིས་ཨུཏྟྲརཱ་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་ལ་
ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ལ་ྔཕུལ་བ་མ་ཟད།	 	 ཁུངས་
དའེི་ལས་སླབོ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ལགྷ་
བསམ་དང་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་མཚོན་
སདླ་ཞལ་འདབེས་བཅས་ཁྱནོ་བསྡམོས་ཧནི་
སྒརོ་	༢༤༤༠༡༧	ཕུལ་འདགུ
ད་ེཡང་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་
ནས་ད་ལའྟ་ིཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་རང་
ནསུ་གང་ཡོད་ཐོག་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་རྒྱ་གར་གསར་འགུར་
ལས་ཁང་ཁག་	Live	Times	TV,	Star	of	
Mysore,	HP	24	སོགས་ནང་དལི་བསྒགས་
གནང་བ་བརུྒྱད་ད་ོསྣང་དང་བསགྔས་བརདོ་
རྒྱ་ཆེ་གནང་།		
གཞན་ཡང་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི་ནང་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའི་
དགེ་ལས་དང་བགསེ་ཕགོས་བཞེས་མཁན་

བཅས་ཀི་ཉནི་གཅིག་གི་གླ་ཕགོས་དདོ་ཧིན་
སྒརོ་	 ༣༠༠༧༨༨	 མངའ་སྡའེ་ིཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཕུལ་
འདགུ	
ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལམ་སྟནོ་འགོ	 ར་སྟངེ་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེ་ི
སླབོ་གྲྭ་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེཡཱི་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་
གི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་
ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་དང་།	
ཀང་ར་རངོ་གི་རངོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ར་ཀཤེ་
ཀུ་མཱར་པྲ་ཇ་ཱཔ་ཏ་ི	Shri	Rakesh	Kumar	
Prajapati	 མཆོག་གི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་
གཉིས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ར་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པས་ཀང་ར་རོང་གི་རོང་དཔནོ་མཆོག་གི་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ཐབེས་
རྩར་ཧིན་སྒརོ ་ཆིག་འབུམ་ཐམ་པ་དང་།	
ར་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ནས་ཀང་ར་
རོང་གི་རོང་དཔནོ་མཆོག་གི་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་
སྒརོ་ཆིག་འབུམ་ཆིག་ཁ།ི	 བདོ་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ནས་ཀང་ར་རོང་གི་རོང་དཔནོ་
མཆོག་གི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་
སེལ་ཐབེས་རྩར་ཧིན་སྒརོ་ཆིག་འབུམ་ཐམ་
པ།	 སནྨ་པ་སལྐ་བཟང་དནོ་ལནྡ་ལགས་ཀིས་

ཀང་ར་རོང་གི་རོང་དཔནོ་མཆོག་གི་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་
ཧིན་སྒརོ་འབུམ་དུག་བཅས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེ་ིཞལ་འདབེས་ཕུལ།	
ཕགོས་མཚུངས་ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླངི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ལ་
དགས་དབུས་འཛིན་མངའ་ཁུལ་གི་འཕདོ་
བསྟནེ་དུང་ཆེ་མཆོག་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་སླད་ཧིན་སྒརོ་ལྔ་འབུམ་
བདནུ་ཁ་ིལགྷ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་
ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ལ་ྔདང་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག		ད་ེབཞིན་བྷངེ་
ལོར་ནང་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་
མི་བཅས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་
གཞུང་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་
སེལ་ལས་གཞིར་ཁྱནོ་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་	
༢༠༣༦༥༢༢༨།༠༠	 ཕུལ་བ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་
གར་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་དང་།		ཉནི་གའླ་ིལས་
བདེ་ཚོར་འབས་དང་ག་ོཞིབ།	 བཟའ་སྣམུ།	
བ་ེམ་ཀ་ར།	 	 ད་ལི་སོགས་དགསོ་མཁ་ོ
ངེས་ཅན་རིགས་འགམེས་སྤལེ་བས་དང་
བེད་མུས་ལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་དང་ཡུལ་མི་ཚོས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་
ཆེ་གནང་འདགུ
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གཟགིས་པར་འཚལ།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ིའཕདོ་བསྟནེ་
འབལེ་གཏུག་བ་ཡུལ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་ཁྱབ་བརལ་བུང་བའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་རྒྱ་གར་ནང་དའུང་ཁྱབ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ིའཕདོ་བསྟནེ་འབལེ་གཏུག་བ་ཡུལ་གི་སནྨ་པས་གཙོས་འཕདོ་ལས་པ་ཁག་གཅིག་ག་སིྒག་གནང་ཡོད།

HELPLINE

HOSPITAL NAME DESIGNATION CONTACT NO

TSOJHE RINZIN NAMGYAL EXECUTIVE SECRETARY 7259108244

DR TASHI SANGPO MEDICAL OFFICER 9632160433

PASSANG HEAD NURSE 8970538523

MUNDGOD NGAWANG THUPTEN EXECUTIVE SECRETARY 9986935018

DR KALSANG CHOEDON MEDICAL OFFICER 9945675961

TENZIN CHODON HEAD NURSE 9663911424

DICKEY NURSE 9900796578

SANGAY NURSE 9740956823

HUNSUR SONAM YOUGYAL EXECUTIVE SECRETARY 9557153667

DR TENZIN CHONYI MEDICAL OFFICER 8296556764

TASHI YOUDON HEAD NURSE 9008191392

RINZIN CHOEDON NURSE 7338236055

KOLLEGAL MIGMAR TSERING EXECUTIVE SECRETARY 9008225073

DR TSERING LHAMO MEDICAL OFFICER 7483627015

NAMKHANG LHAMO HEAD NURSE 9620827947

DOON AREA LOBSANG TSOMO EXECUTIVE SECRETARY 8126064752

DR TENZIN WANGDAK MEDICAL OFFICER 6397456026

RINZIN WANGMO NURSE 8126807578

TSETAN PELTSO NURSE 7248239112

DAWA NURSE 8580453657

BIR NGODUP WANGDUE EXECUTIVE SECRETARY 9418676377

DR NORSANG MEDICAL OFFICER 8627840896

KARMA HEAD NURSE 8628919247

LADAKH KARMA GEDHEN EXECUTIVE SECRETARY 9419887692/9622964016

DR TENZIN YESHI MEDICAL OFFICER 7051100896

SIDOL WANGMO NURSE 9622960847

DOLMA YANGCHEN NURSE 9622158015

ODISHA TENZIN LHAWANG EXECUTIVE SECRETARY 7682007714

DR TENZIN WANGCHUK MEDICAL OFFICER 8114430971

TENZIN PALDON NURSE 9556667319

MAINPAT KARMA THINLEY EXECUTIVE SECRETARY 9340960453

DR LODOE PHUNTSOK MEDICAL OFFICER 9131099927

CHUNKEY HEAD NURSE 9110647510

BHANDARA TENZIN PHUNTSOK EXECUTIVE SECRETARY 7822956725

YANGKYI NURSE 8287942546

MIAO TENZIN LHAWANG EXECUTIVE SECRETARY 9862908262/9402278298

PASSANG DOLMA NURSE 9612449392

NORZIN LHAMO NURSE 7906986337

DHARAMSALA DR TENZIN TSUENDUE MEDICAL OFFICER, DELEK HOSPITAL 882770828

DR TENZIN NAMDOL MEDICAL OFFICER, DELEK HOSPITAL 9816312610

NGAWANG TENZIN SECTION HEAD, HEALTH DEPT, CTA 9882553968

TSERING YANGDOL MENTAL HEALTH STAFF 8626988053

JIGME CHOEKEY NURSE 9882862661

TENZIN DOLKER NURSE 7807123488

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་ཁྱནོ་འབུམ་ཉ་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་
ཞལ་འདབེས་སུ་གནང་བ།

༄༅།	 །དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
བདནུ་པ་ཆེན་པ་ོཨོ་རྒྱན་འག་ོའདལུ་འཕནི་
ལས་ར་ོར་ེདཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གི་ལམ་

སྟནོ་དགངོས་གཞིའ་ིའགོ	 	 རྒྱ་གར་ནང་
ད་ུ	 COVID-19 ཏགོ་དབིབས་གཉན་ནད་
ཁྱབ་བརལ་འག་ོམུས་ལ།	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་མཚོན་ཆེད་ད།ུ	 	 དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་མཆོག་གི་སིྤ་ལས་ཁང་འཛིན་སྐངོ་མཚུར་
ཕུ་བ་ླབང་གི་ཀུན་སྐངོ་ཐབེས་རྩ་ནས།	 ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གི་ངལ་
སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་
མཚན་ཐགོ་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་ཆེད་ཧནི་

སྒརོ་འབུམ་བཅུ་གཉསི་ཞལ་འདབེས་གནང་
འདགུ	
ཕགོས་མཚུངས་སསྦ་ཡུལ་འབས་མོ་ལྗངོས་
སུ་ཆགས་པའི་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་
གི་གདན་ས་རུམ་བཏགེ་ཀརྨ་བཤད་སུྒབ་
ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མཚུར་ཕུ་བླ་བང་ནས།	
འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
ངལ་སེལ་ཐབས་རྩར་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་
གནང་བ་དང་།		གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་
བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་ཐབེས་རྩ་
ཚོགས་པ་ནས།	 བ་ིཧར་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་

ཆེན་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ལ་ྔ
ཞལ་འདབེས་སུ་གནང་འདགུ	
གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་
ད་ིགཅསེ་སྐངོ་ཁང་གི་ཐབེས་རྩ་ལ་ཧནི་སྒརོ་
འབུམ་ལ་ྔཕུལ་བ་བཅས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་མཆོག་གིས་ཁྱནོ་ཧནི་སྒརོ་	 ༢༨༠༠༠༠༠	
རྒྱ་གར་དབུས་སའི་ངལ་སེལ་རོགས་སྐབོ་
ལས་གཞིར་ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་ནས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་མུྱར་ད་ུཞི་བ་དང་།	
ཉམ་ཐག་ཚོར་ཉནི་རེའ་ིདགསོ་མཁའོ་ིབཟའ་
བཅའ་དང་སྨན་རིན་སོགས་ལ་ཆེད་དུ་

དམིགས་པ་ཡིན་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་མགགོས་མུྱར་དག་སྐདེ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་བྷ་ོརི་སི་
འཇནོ་སན་	 Boris Johnson མཆོག་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་འགོས་ཏ་ེད་ལྟ་སྨན་
ཁང་ནང་བཞུགས་ཡོད་སྟབས།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སིད་བླནོ་མཆོག་
མགོགས་མུྱར་དག་སྐེད་ཡོང་བའི་གསུང་
འཕནི་ཞིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་སནྨ་ཁང་ད་ུཡོད་པ་གོ་ཐསོ་བུང་
བའ་ིསེམས་པ་སྐ་ོབུང་།
ཡིན་ཡང་སིད་བླནོ་མཆོག་གིས་སནྨ་བཅོས་
གང་ལེགས་གནང་གི་ཡོད་པ་གོ་ཐསོ་བུང་

བས་དགའ་པ་ོབུང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསིད་བླནོ་

མཆོག་མགོགས་མུྱར་དག་སྐེད་ཡོང་བའི་

སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་ད་ུ
འག་ོབཞིན་པའི་གཉན་འཕང་ཅན་གི་སབྐས་
འདརི་མི་སྒརེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་མཉམ་
རུབ་ཐགོ་ནད་ཡམས་ཞི་བར་འབད་བརྩོན་
བདེ་དགསོ།	 ཨིན་ཡུལ་ནང་ནད་ཡམས་ཀི་
རྐེན་པས་འདས་གངོས་སུ་གུར་པ་རྣམས་
ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཚོར་སྙངི་དབུས་ནས་
སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་
ཡུལ་གི་སནྨ་པ་དང་།	 སནྨ་ཞབས་པ་སོགས་
ནས་རང་ལས་གཞན་གཅསེ་འཛིན་གིས་ནད་
པར་ལ་ྟརྟགོ་བདེ་བཞིན་པ་ཡོངས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་ཁོང་རྣམ་པའི་བད་ེ

འཇགས་ཀི་ཆེད་སྨནོ་ལམ་འདབེས་བཞིན་
ཡོད།	
མཐའ་དནོ་སིད་བླནོ་མཆོག་མགགོས་མུྱར་
དག་སྐདེ་ཡོང་བ་དང་།	ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཞི་བར་སིད་བླནོ ་མཆོག་གིས་མུ་
མཐུད་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།


