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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །གནས་བརྟན་སྡ་ེཔའ་ིལུགས་ལརྟ་ན་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༧	དང་བདོ་
ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ཉནི་བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་
མཉམ་མེད་ཤཀྱཱ ་ཐུབ་པ་མཆོག་སྐ་ུབལམྟས་པ་
དང་།	སངས་རྒྱས་པ།	སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་བཅས་དསུ་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་འཁེལ་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་བརྟན་སྡ་ེཔའི་རསེ་
འབྲང་པ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ནང་པའི་ཆོས་
གགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་གསུང་འཕིན་སྩལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་འཛམ་གླངི་
ཁནོ་ད་ུནང་པའ་ིཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་ཚོས་ས་ག་
ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པར་ངསོ་
ཀིས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པསོ་འཚམས་འད་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེཡང་བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་ཤཀྱཱ ་ཐུབ་པ་
མཆོག་ལུམ་བ་ིནརི་སྐ་ུབལམྟས་པ་དང༌།	 ར་ོ
རེ་གདན་དུ་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་
རྒྱས་པ།	 རྩྩྭ་མཆོག་གངོ་ད་ུསྐ་ུམྱ་ངན་ལས་
འདས་ནས་བགང་བ་	 ༢༦༠༠	 འཁརོ་ཡང་།	
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འདི་ཉིད་དངེ་གི་
སིྤ་ཚོགས་སུའང་མུ་མཐུད་ཕི་ནང་ཀུན་ལ་
འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 	 བརྩ་ེབ་སྙངི་
རེ་ཆེན་པསོ་ཀུན་ནས་བླངས་ཏ་ེཁིམ་ནས་
ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བུང་།		མཐར་མངནོ་
པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་ནས་གང་ལ་གང་
འདལུ་གི་ཆོས་སནོ་པ་པ་ོབདག་ཅག་གི་སནོ་
པ་འད་ིཉདི་ཀི་ཆོས་ཀི་སྙངི་པ་ོན།ི	 ལ་ྟབ་རྟནེ་
འབུང་དང་སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་ཡིན་སབས།		
ད་ལའྟི་འཛམ་གླངི་འདའིི་ནང་འཚེ་བ་སངྤས་
ཤིང་གཞན་ཕན་བསུྒབ་རུྒྱར་ནསུ་པ་ཁད་པར་
ཅན་ཞིག་ཡོད།	 	 ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་

བརྟནེ་ནས་འཚོ་སྡདོ་བདེ་དགོས་པའི་འཛམ་
བུ་གླིང་འདིའི་ནང་རང་གི་བད་ེསྡུག་ད་ེམི་
གཞན་ལ་རག་ལས་ཡོད།	
ལགྷ་པར་ད་ལའྟི་གཉན་འཕང་ཆེ་བའི་ཛ་དག་
གི་གནས་སངས་ལ་ང་ཚོས་འག་ོབ་མི་གཅིག་
གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་གདངོ་ལེན་བདེ་
དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 	 ཕི་ཚུལ་ཙམ་ལ་

ང་ཚོའི་དབར་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཕན་བུ་
ཡོད་པར་སྣང་ཡང་།	 	 ང་ཚོ་ཚང་མས་བད་ེ
བ་འདདོ་ཅིང་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་
མཚུངས་རེད།	 ནང་ཆོས་ནང་བམས་པ་
དང་སྙངི་ར།ེ	 	 བཟདོ་བསན་བཅས་བསྒམོས་
ནས་བླ་ོསྦངོ་ཚུལ་དང་།	 	 ད་ེལརྟ་བླ་ོསྦངས་
ནས་ཉནི་རེའི་འཚོ་བའི་ཁདོ་ལག་བསར་བདེ་
དགསོ།		
འཛམ་གླིང་ནང་ད་ུནང་པའི་ཚོགས་པ་སིྒག་
འཛུགས་མང་པ་ོཡོད་ཀང་ད་བར་ཕན་ཚུན་ག་ོ
རྟགོས་མེད་པར་སོ་སོར་གནས་ཡོད་སབས།		
མཐུན་པའི་ཆོས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་
བར་ེལེན་བ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་མ་བུང་།	 	 ད་ཆ་
དནོ་གཉརེ་ཅན་གི་སྐསེ་བུ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་
ཐགེ་པ་ཆེ་ཆུང་སགྔས་དང་བཅས་པའ་ིགཞུང་
རབ་འབམས་ལ་སླབོ་གཉརེ་བ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་
ཡོད་པ་རེད།		ལགྷ་པར་གཞན་ལ་ནང་ཆོས་

འཆད་ཅིང་རང་གིས་ཀང་ཉམས་ལེན་བདེ་
མཁན་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དངསོ་སུ་ཐུག་ནས་བླ་ོ
སྐདེ་ལེན་རེས་ཀང་བས་ཐུབ་ཡོད།		
ངསོ་རང་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་པའི་
ངསོ་ནས་ནྱཱ་ལེནྡྲའི་རིག་གཞུང་རུྒྱད་འཛིན་
པ་ཞིག་ཡིན་དན་གི་འདགུ	 	 དའེ་ིཚེ་དའེ་ི
དསུ་རྒྱ་གར་ནྱཱ་ལེནྡྲའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་

ཁང་ད་ུགཙོ་བ་ོཚད་མ་རིག་པ་གཞི་ལ་བཞག་
ས།ེ		གཏན་ཚིགས་བཀདོ་ནས་ནང་ཆོས་སླབོ་
གཉརེ་བདེ་སལོ་ཡོད་སབས་ཕལ་ཆེར་ནང་
ཆོས་སླབོ་གཉརེ་རྩ་ེམོར་སོན་པའ་ིདསུ་སབྐས་
ཟརེ་ཆོག	 	 ང་ཚོས་ཀང་དསུ་རབས་ཉརེ་
གཅིག་པའ་ིནང་པ་གཤའ་མ་ཞིག་བདེ་དགསོ་
ན་དད་པ་ཙམ་གི་མི་ཆོག་པར་ནང་ཆོས་ལ་
སླབོ་གཉརེ་བ་རུྒྱ་ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་
འདགུ		སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་འཇིག་རྟནེ་
འདརི་བནོ་པ་ནས་ད་ུད་བར་འཛམ་གླངི་ནང་
འགུར་བ་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།
དངེ་དསུ་ཚན་རིག་ལ་མཚོན་ན་ཕི་དངོས་
པ་ོགཟུགས་ཅན་གི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ལ་ཡར་
རྒྱས་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཡང་ནང་པའ་ིཚན་
རིག་ནས་བླའོི ་རྣམ་གཞག་དང་བེད་ལས།		
སེམས་མྱོང་སྐརོ ་ལ་དངོས་སུ ་མྱོང་བས་
བསུྒབས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཚད་མཐནོ་

པ་ོརེད།	 	 དངེ་དསུ་ཚན་རིག་ནང་པ་དང་
བསྡུར་བ་ཡིན་ན་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་གསར་
པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 	 	 	 དརེ་བརྟནེ་ཕན་ཚུན་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་དགསོ་པའི་ཤེས་བ་སྣ་
མང་ཡོད།	 	 ཕི་དངསོ་པ་ོགཟུགས་ཅན་གི་
རྣམ་གཞག་དང་ནང་གི་ཤེས་པའ་ིརྣམ་གཞག་
སྐརོ་ཟུང་ད་ུའབྲལེ་ཐུབ་པ་བུང་ན་མིའི་ལུས་
སེམས་དང་།	 སེམས་མྱངོ་གང་ཅིའ་ིཐད་
ཡར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་རུྒྱ་རེད་
བསམ་པ་དན་བཞིན་འདགུ	
ང་རང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་པའི་
ཆ་ནས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་རུྒྱན་འཛིན་བ་
རུྒྱར་འགན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་སནོ་པའ་ིགསུང་
ལ་མཚོན་ན་ནང་པ་ཙམ་མིན་པར་འག་ོབ་
མི་རིགས་སིྤ་ལའང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད།		
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི་ལ་བད་ེསིྐད་དགསོ་
གལ་སྐརོ་གསུང་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་
སབས།	 	 དརེ་གཞི་བཅལོ་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་
ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་ཐབས་བདེ་དགསོ།	
འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུདཀའ་ངལ་ཆེ་བའ་ིཛ་དག་
གི་དསུ་སབྐས་འདིར་མིའི་འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་
ཉནེ་ཚབས་ཆེ་ལ།	 	 	 ནད་ཡམས་འདའི་ི
འགོ་ནས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་གགོས་
པ་ོགགོས་མོ་དང་།	 ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་
ང་ཚོས་སེམས་སྡུག་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་པའི་
དསུ་སབྐས་ཤིག་ཡིན་སབས།	 དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་ལ་ང་ཚོས་འག་ོབ་མིའི་ཁིམ་ཚང་གཅིག་
གི་འད་ུཤེས་ཐོག་ཕན་ཚུན་བམས་བརྩེའི་
བསམ་པ་ཀུན་ནས་བླངས་ཏ་ེགཅིག་ཕན་
གཅིག་གགོས་བས་པ་ཡིན་ན་སརྔ་མ་གགས་
པའ་ིདཀའ་ངལ་འད་ིལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ།		
ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྲལེ་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་བསྐར་ཞིབ་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་	
༢༠༢༠	 ཞསེ་པ་དའེ་ིཐགོ་ག་ོབསྡརུ་སྦངས་
བཤད་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 	 ཁམིས་
འཆར་དརེ་ད་ེས་ྔ	 ༼བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་འཆར་	༢༠༡༩	༽	ཞསེ་
ཡོངས་གགས་ཡིན།	 ད་ེཡང་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 ད་ལ་ྟཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་ཆེ་བའི་ཛ་དག་
གི་དསུ་སྐབས་འདིར་གསོ་ཚོགས་ལ་མཚོན་
ན།	 	 དསུ་བསནུ་ལས་གཞི་གལ་གནད་ཆེ་
བ་མང་དག་ཅིག་སྤལེ་དགསོ་པའི་དསུ་སབྐས་
ཤིག་ཡིན་ཡང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་
འཆར་གསར་པའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་སྦངས་

བཤད་གནང་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ནི་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་
རྣམ་པ་མཚོན་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་ལ་བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་
དང་སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	
ཕི་ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་དརེ་ཚད་

མཐའོི་མང་མོས་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
ཟནི།	ཁམིས་འཆར་དརེ་མཚོན་ན་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	
༢༠༠༢	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་
དནོ་རྒྱ༜བ་སྐརོ་གི་སདི་བུས་	༢༠༠༢		ཞསེ་
པ་གཏན་འབབེས་གནང་རསེ་ད་བར་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་
བུས་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་འདགུ་པ་བཅས།།	

བདོ་དནོ་ཁམིས་འཆར་གསར་པའ་ིཐགོ་ག་ོབསྡརུ་སྦངས་བཤད་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

ཚོགས་བར་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	།བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་
ཚན་བཞི་བཅུ་པའ་ིནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་	 ༡༦	
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	
ཚེས་	༡༦	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ནས་ཟླ་	༩	 ཚེས་	
༢༤	རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་བར་ལས་དསུ་ཉནི་གངས་
བརྒྱད་རིང་བཞུགས་སྒར་སིྤ་ལྷན་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན།	
ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་ཐགོ་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་འབརོ་
ཐ་ོའགོད་འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་ཀི་ཚོགས་
བར་གསལ་བསྒགས་སུ།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་དུང་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༤	ལ་ཕུལ།	།

༄༅།	 །ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་སྒ་ོརྒྱ་
བསམྡས་པའ་ིདསུ་སབྐས་སུ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་བ་
མང་པསོ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་རང་ཁིམ་ནས་མུ་
མཐུད་སླབོ་སྦངོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་དྲྭ་ཐགོ་སླབོ་ཁིད་
གནང་བཞིན་ཡོད་ལ།	 ཕ་མ་དང་དག་ེརྒན།	 ད་ེ
བཞིན་འཛིན་སྐངོ་བཅས་ནས་སླབོ་ཕུག་རྒན་པའི་
ཤེས་ཡོན་ཐོག་སེམས་འཁུར་ཆེན་པ་ོགནང་བ་
ལརྟ།	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་ཀང་སླབོ་ཚན་རྣམས་དསུ་
ཐགོ་ཁ་སྐངོ་སླད་དྲྭ་ཐགོ་སླབོ་ཁིད་བརུྒྱད་འབད་
བརྩནོ་གང་ལེགས་གནང་བཞིན་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་
ཀི་དྲྭ་བརྙན་ལས་རིམ་བརུྒྱད་སླབོ་ཕུག་ཆུང་བ་
རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་སུྒང་ཤོད་པ་དང་།	 སདྐ་
ཤུགས་ཀི་ཀླགོ་འདནོ།	 རྩདེ་མོ་རྩ་ེབ་སོགས་ཀི་
དགེ་མཚན་ཇི་ཡོད་ངོ་སྤོད་ཀི་ལས་རིམ་ཞིག་
འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཤིང་།	 ང་ོསྤདོ་ཀི་ལས་རིམ་
འདི་བརུྒྱད་ཤེས་རིག་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་ལས་
གཞིའི་རུྒྱས་སནོ་པ་བསོད་ནམས་གངས་བཟང་
ལགས་ཀིས་ད་བར་བིས་སུྒང་དུག་ཀླགོ་འདནོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 ཕ་མས་ཕུ་གུའ་ིའཁསི་ལ་སདྐ་
སྒ་ཆེན་པསོ་ཀླགོ་འདནོ་བདེ་པ་འདསི་ཕུ་གུ་ཚོར་
རང་ངསོ་ནས་ཀླགོ་འདནོ་གི་སྤ་ོབ་འཕལེ་བ་དང་།	
ཚད་མཐའོ་ིདབ་ེཞིབ་ཀི་བསམ་བླ་ོགངོ་སྤལེ་གཏངོ་
བ།	 མིང་ཚིག་ཕུག་ཏུ་འག་ོབ།	 དཔ་ེཀླགོ་ཐད་ཕུ་
གུའ་ིབཟང་ཕགོས་ཀི་བསམ་བླ་ོགངོ་འཕལེ་འག་ོབ་
བཅས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་སོགས་ཀི་ང་ོ
སྤདོ་རྒྱས་པར་གནང་།
རྩོམ་པ་པ་ོདང་བིས་པའི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་བ་
མང་པསོ་ཨིན་ཇིའི་བིས་སུྒང་སྐད་སྒ་ཆེན་པསོ་
ཀླགོ་འདནོ་བས་པ་ཡུ་ཊུབ་ནས་དགོས་མཁ་ོནམ་
བུང་ལ་རྙདེ་སོན་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་རང་རེའི་ཕུ་གུ་རྣམས་སོ་སོའི་ཕ་སདྐ་
ལ་གོམས་འདསི་བརྟན་པ་ོཡོང་ཕིར་བིས་སུྒང་
ཀླགོ་འདནོ་གི་ལས་རིམ་འད་ིཉདི་བདོ་སདྐ་ཁ་ོནར་
གཙོ་བཟུང་བས་ཡོད།	 འདསི་ཕུ་གུ་ཚོས་སོ་སོའ་ི
སདྐ་དང་ཡི་ག་ེཐགོ་ཀླགོ་པ་དང་།	 འབྲ་ིབ།	 ཤོད་
པ།	 བསམ་པ་བཅས་ལ་སྦང་བརྩནོ་བདེ་རུྒྱའ་ིསྤ་ོ
སྣང་ཞ་ེདག་གནང་གི་ཡོད།	།

སདྐ་སྒ་ཆེན་པསོ་བིས་སུྒང་ཀླགོ་པ།
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ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་ཚེ་རིང་བག་ག་ོལགས་སྐ་ུགངོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པ།
༄༅།	 །ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་ཚེ་རིང་བག་
ག་ོལགས་རྒྱ་ནག་གིས་བཙོན་འཇུག་འགོ་

སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་མྱངས་པར་

བརྟནེ་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་
སྐབས་ལུས་ནད་གཅོང་ད་ུགུར་བར་བརྟནེ་
ཟླ་བ་སྔནོ་མའ་ིཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་སྐ་ུགངོས་
ཡོད་འདགུ
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་རིང་བག་ག་ོལགས་ནི་ལྷ་
ས་གངོ་ཁརེ་མལ་ག་ོགུང་དཀར་རྒྱ་མ་ཤང་
ནས་ཡིིན་པ་དང་།	 ཆུང་དསུ་སུ་ལ་ྷསའ་ིཤར་
ཕགོས་དགའ་ལནྡ་དགནོ་ད་ུཆོས་ཞུགས་ཀིས་
གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
གནང་སབྐས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱལ་གཅེས་ཆོས་
གཅསེ་ཟརེ་བ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཀི་བསམ་བླའོི་སླབོ་གསོ་ཟརེ་བའི་ཆབ་སིད་

ཀི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་ཏ།ེ	བདོ་ཀི་རིས་
མེད་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ནང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
མགོན་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་
སིྒག་གཤོམ་མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་
བ་སོགས་ལ་མ་བཟདོ་ནས།	 རྒྱལ་གཅསེ་
པ་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་འགའ་ཤས་
ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༢	 	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉནི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སནོ་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་འདགུ	 	 ལག་ཏུ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་ཐོགས་བཞིན་ངག་ནས་བདོ་
རང་བཙན་ཡིན།	 རྒྱ་དམར་བདོ་ནས་ཕར་
རུྒྱགས་ཤིགས།	 བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མི་

ཡིན།	 ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐ་ུཚེ་
ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག	 	 ཅསེ་སདྐ་གསང་
མཐནོ་པའོ་ིང་ོརྒལོ་སདྐ་འབདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་
མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་བད་ེཉནེ་རྟགོ་
པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁིད་བས་
འདགུ		ལ་ྷསའ་ིདགུ་ཚ་བཙོན་ཁང་ད་ུབཙོན་
འཇུག་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་པ་རེད།
བཙོན་ཁང་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཆ་རྐནེ་ཧ་ཅང་
ཞན་པ་ོཡིན་པའ་ིཁར།	 བཙོན་ལྟརོ་བཅུད་
མེད།	 	 རྟག་ཏུ་བཙོན་སུང་བས་འད་ིརྩད་
སྣ་ཚོགས་ཀིས་ལུས་སེམས་གཉསི་ཀར་སུན་
གཙེར་བཟསོ་མཐར་ལ་ྷས་གངོ་ཁརེ་འབྲངི་
རིམ་མི་དམངས་ཁམིས་ཁང་།	 ཟརེ་བས་མི་

ལོ་	༨	བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད།	
ཁོང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་ལོ་གཉིས་
བཙན་འཕགོས་བས་ཏ་ེསིྤ་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོའ་ི
ཟླ་	 ༡༡	 ནང་ལ་ྷསའ་ིགྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་ད་ུ
བཙོན་འཇུག་བས།		སིྤ་ལོ་	༢༠༠༠	ལོའ་ིཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་
གི་ལོ་དསུ་རགོས་ཏ་ེབཙོན་ནས་གླདོ་བཀལོ་
ཐབོ་ཀང་ལུས་གཅངོ་བཟསོ་ཟནི་སབས།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༦	ཉནི་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ཚོགས་པ་	༡༥༩	ནས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་འཕལ་ད་ུ
གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
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་
བྲལ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་དང་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་མཛད་ནས་ཉནི་གསུམ་གི་
རསེ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུང་སདི་རིན་
པ་ོཆེ་དང་ཁོང་གི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་བཙན་
ཁིད་གསང་ཉར་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་
ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་
པར་བརྟནེ།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅ་ོབརྒྱད་ནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིཚོགས་པ་	 ༡༥༩	 ནས་
མཉམ་རུབ་ཐོག་མཚན་རྟགས་བཀོད་ད་ེ
འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་

ཁབ་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཊོ་ནའི་ོགུ་ཊར་རེ་
སི་	 Mr Antonio Guterres	མཆོག་དང་།	
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་
གི་སིྤ་ཚོགས་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིབད་ེརྩ་།	
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་དནོ་ཚན་པའི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཁིར་སི་ཊིན་	  Chris-

tian Braun	མཆོག		རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལི་ས་བྷ་ེཐི་	 Ms Elisabeth 

Tichy- Fisslberger	 མཆོག	 	 	 མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་
སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་ Michelle Bachelet 

Jeria	 མཆོག་བཅས་ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གིས་དབུས་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་པ་

མགགོས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད།	

ད་ེཡང་ཚོགས་པ་	 ༡༥༩	 ལས་གུབ་པའ་ི
ཐུན་མོང་གི་ཞུ་ཡིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་

དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གིས་དབུས་
ཡབ་ཡུམ་རྣམ་པ་དང་།	 བ་བྲལ་རིན་པ་ོཆེ་

མཆོག་བཅས་མགོགས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་
གཏངོ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ནང་པ་དང་།	 ཡུ་གུར་བ།	 ཡི་ཤུ་པ་

བཅས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་ཐ་ེབུས་
བདེ་བཞིན་པ་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་
དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དང་རྒྱ་
ནག་གི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པ་དའེི་སླད་ད་ུརང་དབང་གི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་རྒྱ་ནག་
ནང་ཡོང་འཇུག་དགསོ་པ།	 ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་མགོགས་མུྱར་གླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་སྐརོ་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་དགསོ་པ་བཅས་འཁདོ་
ཡོད་པ་རེད།	།	

ཨིན་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་

ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ།
༄༅།	 །ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་

མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༥	ཟླ་	༡༧	
ཉིན་བཙན་ཁིད་གསང་ཉར་བས་པ་ནས་

བཟུང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཏ་ེཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ཉནི་ལོ་ང་ོ	༢༥	

ཧལི་པ་ོའཁོར་གི་ཡོད་པ་
དང་བསནུ།	 ཨིན་ཡུལ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་
ཊོན་	 Tim	 Loughton	
མཆོག་གིས་བརྙན་ཐུང་
བརུྒྱད་འཛམ་གླངི་གི་དབུ་
ཁདི་རྣམ་པ་དང་།	 རྒྱལ་
སིྤའི ་ ཚོགས་སྡ ་ེཁག་ལ་
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ

ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གི་རང་དབང་སདླ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་
དང་།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་རང་དབང་
བཅས་ཀི་ཐོག་དག་གནནོ་བེད་བཞིན་པ་
རྣམས་དག་ཐརེ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་ལམ་འད་མིན་བརུྒྱད་
བདོ་མིའི་ཐོག་མནར་གཅོད་གཏངོ་བཞིན་
པ་ནི་དང་བདནེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	
གནད་དནོ་དའེ་ིཐད་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་
ནས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།།

མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་ཁབ་བརལ་བུང་བའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་
བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་བསམྡས་པར་བརྟནེ་མི་མང་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་མི་མང་ཉམ་ཐག་ཁག་གཅིག་ལ་འཚོ་བའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་སབས།	 རྒྱ་
གར་ན་ག་ལེནྡྲ་མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁརེ་དམིྱཱཔུར་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ས་གནས་
རངོ་དཔནོ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་
ཧནི་སྒརོ་	༥༠༠༠༠	ཐམ་པ་ཞལ་འདབེས་སུ་གནང་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།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་དཀའ་སྡགུ་མྱངོ་བཞིན་པའ་ིབདོ་མིར་ངལ་སེལ་
ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ལ་ྔབཅུ་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༧	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་དལི་ལགྷ་
པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད།ུ	 	 དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཁེར་ཝུ་ཧན་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་
བརྟནེ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ད་ུསྒ་ོརྒྱ་
བསམྡས་ཡོད་སབས།	 	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་
ཁག་གཅིག་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སབྐས་བརླགས་
པ་དང་།		འག་ོབསྐདོ་བཀག་སྡམོ་བས་རྐནེ་
རང་གནས་སུ་འབརོ་མ་ཐུབ་པར་ས་གནས་
ག་ག་ེམོར་བཞུགས་དགསོ་བུང་བ།	 	 རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་གངོ་ཁརེ་ཆེ་ཆུང་
འད་མིན་ནང་སྡདོ་ཁང་གླས་ནས་ཁང་གླ་
སྤདོ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་མཆིས་
རིགས་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་
འབུམ་	 ༥༠	 གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་
དང་།	 	 དཀའ་ངལ་ད་ེལརྟ་འགོ་དཀའ་སྡགུ་
མྱངོ་བཞིན་པའ་ིབདོ་མི་གངས་	 ༡༠༠༠	 ལ་
ཧནི་སྒརོ་	 ༥༠༠༠	 རེ་འབུལ་གཏན་འཁལེ་
ཞིང་།	 	 དཀའ་ངལ་ད་ེལརྟ་མྱངོ་བཞིན་
པའི་བདོ་མི་སུ་འད་ཞིག་རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ་ནང་ཡོད་ཚེ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་
དག་མཆན་འཁདོ་པའི་འགངེས་ཤོག་དགང་
དགསོ།	 	 རོགས་དངུལ་ད་ེལརྟ་ཐབོ་མཁན་
གི་བདོ་མི་ད་ེདག་གི་མིང་དང་།	 བཞུགས་
གནས་ཁ་བང་དང་བཅས་པ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱའ་ིསངེ་འདནོ་སྤལེ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེས་ྔཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༣	 ཙམ་ནས་བཀའ་
ཤག་གི་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་ལྟར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོངས་ལ་
ཁུངས་སོ་སོར་ཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་
དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཡོད་
ད་ོཅོག་ལ་དསུ་ཐོག་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་སྦརོ་དགསོ་པ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་རྒས་
འཁགོས་དང་ཉམ་ཐག་དབུལ་ཕངོས་རིགས་
ལ་ད་ོནན་གཟགིས་སྐངོ་དགསོ་པའ་ིབར་ཁབ་
བཏང་ཟནི་པ་ལརྟ།	 ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༦	
ཉནི་བར་བདོ་མི་ཉམ་ཐག་དབུལ་ཕངོས་དང་
ལོ་ན་	 ༦༥	 བརྒལ་བའ་ིརྒས་གཅངོ་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་	༡༠༠༠	བུང་བ་ད་ེདག་ཁང་
པའི་སྒ་ོཙར་ཕིན་ནས་ཟ་འབུྲ་བགོ་འགམེས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་བདོ་ཕུག་ཉམ་ཐག་མི་གངས་	 ༢༩༧	
ལ་ཛ་དག་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་	
༢༠༠༠	 རེ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 མཐ་ོསླབོ་
འགམི་བཞིན་པའ་ིབདོ་ཕུག་ཉམ་ཐག་སླབོ་མ་
གངས་	 ༥༠	 དང་གཞན་བཅས་ཁནོ་སླབོ་
ཕུག་གངས་	 ༢༠༠	 ལ་ཧནི་སྒརོ་	 ༥༠༠༠	
རེ་ཕུལ་འདགུ		

སྒ་ོརྒྱ་བསྡམས་པའི་དསུ་སྐབས་འདིར་བདོ་
ཕུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་འཐུས་ཤོར་འག་ོརུྒྱའི་
ཉནེ ་ཁར་དགོངས་ནས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ཙམ་ནས་ད་
ལམ་བརུྒྱད་ནས་ཉནི་ལརྟ་འཛིན་རིམ་དུག་པ་
དང་བདནུ་པ།	 བརྒྱད་པ་བཅས་ཀི་སླབོ་ཚན་
སླབོ་ཁིད་སྤལེ་འགོ་བརྩམས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རིང་མིན་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉསི་
བར་གི་སླབོ་ཚན་ཡང་ད་ལམ་བརུྒྱད་སླབོ་

ཁདི་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་འདགུ			
གསལ་བསྒགས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི ་ཛ་དག་གི་དུས་
སྐབས ་འདིར ་དཀའ ་སྡུག ་མྱོང ་བ ཞིན ་
པའ་ིབདོ་མི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་སླབོ་
ཕུག ་རྣམས ་ལ ་དུས ་ཐོག ་འབྲེལ ་ ཡོད ་
ལྷན ་ཁང ་བརུྒྱད ་གཟིགས ་སྐོང ་གནང་
རུྒྱར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	
བདནུ་ཕག་རསེ་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་དཀའ་ངལ་
ཅན་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་ལས་གཞི་སྤལེ་རུྒྱའ་ི
གསལ་བསྒགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 	 ད་ེ
ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསལ་བསྒགས་སྐབས་སྒ་ོརྒྱ་བསྡམས་པར་
བརྟནེ་རང་གནས་སུ་ཕིར་ལོག་མ་ཐུབ་པར་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུབདོ་མི་	 ༥༠	
ཙམ་ཡོད་ཅིང་།	 མ་ནྱཱ་ལིར་ཆུ་ཚན་ད་ུབདོ་
མི་དུགཙམ་དང་།	 	 པ་ཐན་ཀཌོ་ད་ུབདོ་མི་
གཉསི་བཅས་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་འཕལ་སེལ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཙམ་མ་ཟད།		རིམ་
བཞིན་རང་གནས་སུ་ཁམིས་མཐུན་ཐགོ་ནས་
ཕིར་ལོག་ཇི་ལརྟ་བདེ་ཐུབ་མིན་གི་ལམ་སནོ་
འབུལ་མུས་ཡིན་པ་གསུངས།			
ས་གནས་ཆེད ་འཛུགས་འབྲེལ ་མཐུད ་
ལས་ཁུངས་ NODAL	 ནས་འགམི་
འགུལ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁལོ་མ་ཐནོ་བར་
རང་གནས་སུ་ཕབེས་ཐབས་བྲལ།	 དའེ་ི
བར་དུ་བ ོད་མི ་ད ེ་དག་ཁོད་དཀའ་ངལ་
མཆིས་རིགས་ནས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་དུང་འཕར་ཟླ་
བ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀི་ཞལ་པར་ཨང་
གངས་	 9366522910/8974393582དང་།	
སྡ ེ ་ འ ག ན ་ མི ག ་ ད མ ར ་ བུ ་ འ ཁི ད ་

ལ ག ས ་ ཀི ་ ཞ ལ ་ པ ར ་ ཨ ང ་ ག ང ས ་
9816435322/7018012388 ལ་ངསེ་པར་
འབྲལེ་བ་གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།		
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་གུ་ཇུ་ར་ཏི་གངོ་ཁརེ་བྷ་རོ་ཌར་སྒ་ོརྒྱ་
བསམྡས་པར་བརྟནེ་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༨༣	
ཡོད་པ་ད་ེདག་རང་གནས་སུ་ཕིར་ལོག་བ་
རུྒྱར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་སེར་ངསོ་འཛིན་
ལག་ཁརེ་ Aadhaar card	 དགསོ་ངསེ་ཀི་

ཆ་རྐནེ་འགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་འཕད་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་ད་ཆ་གངོ་
ཁརེ་བྷ་རོ་ཌའི་ནང་ད་ུཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ནད་པ་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་པར་
བརྟནེ་མཐོ་སླབོ་ཀི་ཉལ་ཁང་རྣམས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་པའི་ནད་པར་
སྨན་བཅོས་བདེ་ས་བཟསོ་ནས་ཉནེ་གཡོལ་
ཆེད་བདོ་ཕུག་སླབོ་མ་ད་ེདག་ཉལ་ཁང་ནས་
ཕིར་ཐནོ་དགོས་པ་གཞུང་གིས་བཀོད་ཁབ་
བཏང་ཟནི་སབས།	 	 གནས་ཚུལ་ད་ེབཀའ་
ཤག་གིས་ཤེས་རྟགོས་བུང་འཕལ་ར་ས་ས་
གནས་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་དང་།	 བ་ྷརོ་ཌ་
ས་གནས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲལེ་
བ་ཞུས་ནས་སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་ར་སར་ཕིར་
སླགོ་གནང་ཐབས་བས་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་
ཚོགས་ཆུང་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དུང་ཆེ་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་
བཀའ་བསྡརུ་བུང་ཡོད།	
དཀའ་ངལ་གཙོ་བ་ོགོང་ཞུས་ལྟར་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་མི་སེར་ངསོ་འཛིན་ལག་ཁརེ་	
Aadhaar card	 སངེ་ཁ་བང་གང་འཁདོ་
ཡོད་པའི་ས་གནས་དརེ་ཕིར་ལོག་དགོས་
སབས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རེད།		བདོ་ཕུག་
སླབོ་མ་	 ༨༣	 ཡོད་པ་རྣམས་ནས་སླབོ་ཕུག་
གངས་	 ༣༣	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ནས་ཡིན་
ཞིང་།	 	 སླབོ་ཕུག་	 ༢༠	 ཨ་ར་ུནྱཱ་ཅལ་པྲ་
ད་ེཤི་དང་།	 སླབོ་ཕུག་བཅུ་གཉསི་ར་ས་ནས་
ཡིན་འདགུ	 	 དརེ་བརྟནེ་བཀའ་ཤག་ནས་
སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་སོ་སོའི་རང་གནས་སུ་ཕིར་
ལོག་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་ས་གནས་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བ་ཞུས་ཏ་ེཐབས་

ཤེས་གནང་མུས་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ནས་ཡིན་པའི་སླབོ་ཕུག་
གངས་	 ༣༣	 ད་ེདག་རི་ཤི་ཀ་ེཤི་ Ri-

shikesh	 བར་འགུལ་བཞུད་ཆེད་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་འགིམ་འགུལ་གི་མཐུན་
རྐནེ་སྦར་ཟནི་པ་དང་།	རི་ཤི་ཀ་ེཤིར་འབརོ་
མཚམས་མ་སུ་རི་ཡན་ལག་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭ་ཡོད་སར་ཉར་རུྒྱ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་
ཨ་ར་ུནྱཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནས་སླབོ་ཕུག་གངས་	
༢༠	 ཡོད་པ་ད་ེདག་ཨ་ར་ུནྱཱ་ཅལ་མངའ་
གཞུང་གིས་ཕིར་བཞེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
གསུང་ཟནི་སབས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཡོད།	
ར་ས་ནས་ཡིན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༡༢	 དང་།	
གཞན་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་
རང་གནས་སུ་ཕིར་སླགོ་ཐུབ་ཆེད་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་
ཞུ་མུས་ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་གངོ་སྨསོ་ལརྟ་
ས་གནས་ཆེད་འཛུགས་འབྲལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ NODAL	 ནས་འགམི་འགུལ་ཆོག་
པའི་བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་འཕད་བཞིན་འདགུ	 	 སིྤར་བ་ྷརོ་ཌ་
ལྡ་ིལི་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་ཁབ་ཁངོས་
ཡིན་སབས།	 ས་གནས་སུ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
བཞིན་པའི་བདོ་ཕུག་ད་ེདག་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་།	 ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཉསི་ཀིས་
གནས་སབྐས་ལྡ་ིལིར་ཉར་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།		སླབོ་ཕུག་	༨༣	ད་ེདག་རང་གནས་
སུ་ཕིར་ལོག་ཆེད་ལམ་གནོ་ཡོངས་རོགས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་གནང་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུངས།	
ཕགོས་མཚུངས་སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 	 ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༦	
དང་	 ༡༧	 བཅས་རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་དང་ཉ་ི
མའ་ིཉནི་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུགནས་པའ་ིནང་
པ་ས་ཡ་མང་པརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གིས་དགངོས་བཞསེ་གནང་ནས།		
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་
ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕངེ་བའི་
གསུང་ཆོས་བསྩལ་རུྒྱར་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད།	 མཚན་འཁདོ་སནྙ་ཞུ་
ཕུལ་བ་དའེ་ིནང་ད་བར་བདོ་མི་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་དང་།	 	 ནད་
རིམས་དའེི་འགོ་ནས་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བའི་བདོ་མི་ཚོའི་མིང་དང་ལོ་རུྒྱས་འཁོད་
པར་མགོན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩ་ེཆེན་
པསོ་ཐུགས་སྨནོ་མཚམས་སྦརོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་མི་ད་ེདག་གི་མིང་
གཞུང་ལ་སྤན་ཟུང་གིས་ཐུགས་ཞིབ་ལེགས་
པར་མཛད་ད་ེཐུགས་ཕན་བུ་སྐ་ོགནང་དང་

བཅས་ཐུགས་སྨནོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་ཡོད་སབས།		
ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ནས་
ཐུགས་བླ་ོབད་ེཔ་ོཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།			
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆིག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་བདོ་མི་དག་སྐདེ་
བུང་བར་གཟིགས་ན་སེམས་ཤུགས་འཕར་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་མཐོང་གི་
འདགུ	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་དག་སྐདེ་བུང་
བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརེད་འདགུ	 	 དརེ་བརྟནེ་
སེམས་ནང་དངངས་སྐྲག་བདེ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་
ནད་ཡམས་དརེ་སྔནོ་འགོག་ཇི་དགེ་ལག་
བསར་ཚུལ་བཞིན་བདེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་གསུང་མཐར་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༥	 བདནུ་
ཕག་གསུམ་པའི་ནང་ད་ུབཙན་བོལ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཡོངས་ལ་སནྨ་རས་
གཏརོ་ནས་སྔནོ་འགོག་གི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཁབ་
ཏུ་སྤལེ་གཏན་འཁལེ་བ་དང་།	 འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམ་སྔནོ་
འགོག་གི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ད་ེལྟར་
ལམ་སནོ་ཀང་ཕུལ་ཟནི་པ་དང་།	 ས་གནས་
སུ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་
པ་སོགས་ལ་སྐབས་བབ་དགོས་ངསེ་མཐུན་
འགུར་ཇི་དགེ་ཐགོ་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 ས་གནས་ཡན་ལག་
འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་དང་འབྲལེ་ཡོད་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་
ལམ་སནོ་འགོ་མཉམ་རུབ་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཟནི་སྐརོ་གསུངས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མར་མེ་མཆོད་འབུལ་གི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	
ཟླ་	༥	ཟླ་	༡༧	ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་དང་།	 ཁངོ་གི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་
བཙན་ཁདི་གསང་ཉར་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་
བར་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་ཡོད་པར་བརྟནེ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༡༧	ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་གི་དགོང་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་བདནུ་པའ་ིསངེ་བདོ་སདྐ་ཐགོ་ད་ལམ་
བརུྒྱད་མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་མགོགས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་
བའ་ིསྨནོ་ལམ་མཚོན་ཆེད་ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་

མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་རང་ཁིམ་
ནས་སྒནོ་མེ་མཆོད་འབུལ་གི་ལམ་ནས་ལས་
འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།
གོ་སྐབས་འདི་དང་བསུན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་གནས་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མི་དང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོས་ལས་འགུལ་འདིའི་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་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་
བྲལ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་དང་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་མཛད་ནས་ཉནི་གསུམ་གི་

རསེ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོ
ཆེ་དང་ཁངོ་གི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་བཙན་ཁིད་
གསང་ཉར་བས་ཡོད།	 ཟླ་འདའི་ིཚེས་	 ༡༧	
ཉིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	
འཁརོ་གི་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་སེམས་སྐ་ོཔ་ོཞིག་
རེད།	 ང་ཚོས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་
གསལ་ཐང་ཡིན་མིན་དང་།	 གང་ད་ུཡོད་
མེད།	 ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་མེད།	 རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་པ་དང་གཉནེ་ཉ་ེ
ད་ུབཅས་ནས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་

བཅར་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ཤེས་ཀི་མེད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙན་ཁིད་གསང་ཉར་
བས་པ་ད་ེབདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་
ཆགས་སྒ་ོཆེན་པ་ོརེད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླདོ་
བཀལོ་མ་གཏང་བར་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དན་པའི་ཐགོ་མུ་
མཐུད་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ཉནི་ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་གི་ཡོད་པ་

དང་བསནུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་
གར་གི་དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་བདནུ་པའ་ིསངེ་བདོ་
སདྐ་ཐགོ་ད་ལམ་བརུྒྱད་མཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དན་གསོའི་ཆེད་སྒོན་མེ་མཆོད་འབུལ་གི་
ལམ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།	
འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕོགས་གང་སར་གནས་
པའི་བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོདང་བདོ་མི་ཚོས་སྒནོ་
མེ་མཆོད་འབུལ་གི་ལམ་ནས་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དན་གསོ་དང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གླ ོད་བཀལོ་
གཏངོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་རོགས།	
ཞསེ་གསུངས།	།

ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་
གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་གནང་བ།

༄༅།	།ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཙན་འགོ་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་བཞིན་པའ་ི

དསུ་སབྐས་དང་བསནུ།	 	 ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ི
Republic of Lithuania	 གསོ་ཚོགས་ཀི་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Dr. An-

drius Navickas	མཆོག་གིས།		ཡུལ་དའེ་ི
སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་	 Gitanas Nausėda 

མཆོག་དང་།	 	 ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
Linas Linkevičius	 མཆོག་རྣམ་གཉསི་

ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནས་སངས་ཐད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་གསལ་
བཤད་ཡོང་སླད་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་གི་ཞུ་སནྙ་ཞིག་ཕུལ་འདགུ
ཞུ་སྙན་དའེི་ནང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་ན་ིཆོས་མེད་སྨྲ་བ་ཡིན་ཡང་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་སིྤ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་
རྩད་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་
ཐོག་ཁིམས་འགལ་གིས་དབང་སུྒར་བེད་
ཐབས་བེད་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
དགག་བ་ཡོད།	 ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཞུ་སནྙ་དའེ་ིནང་ད་ུ
འཁདོ་དནོ།					རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་པ་སིྒག་
འཛུགས་འད་མིན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་གི་གནས་སངས་ཇི་འད་ཡོད་མེད་
ཐགོ་གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ལན་
མང་བཏནོ་ཡོད་ཀང་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་སྐག་རུན་རྐང་རྐང་བཤད་ནས་གཡོལ་
ཐབས་བས་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ནང་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བཙན་དབང་
འགོ་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་མི་
སྣ་རྟགོ་ཞིབ་ཆེད་འཛུགས་དམིགས་བསལ་
ཆེད་ལས་ཚན་པས།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་གཞུང་ལ་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་རྩད་ཞིབ་
བས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཁོང་ད་ལྟ་སྐུ་གཟུགས་བད་ེཐང་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་ནས་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོ
ཞིག་ཐབོ་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་
བར་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་རྒྱལ་
སིྤའི ་སིྒག་འཛུགས་སུ་གང་ལའང་ཆ་མ་
འཚལ་བའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོད།		
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ཉནི་ང་ཚོས་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉི་མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་འགོ་

ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་ངོ་
ཧལི་པ་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་བཞིན་པའ་ིསྐ་ོགདངུ་
གི་དསུ་སྐབས་འདིར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་
མཚོན་ན་དགུང་གངས་	 ༣༡	 སོན་པ་རེད།	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
འཛམ་གླངི་གང་སར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་བཙན་
བོལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཉིན་བརྒྱ་དསུ་གཅིག་
ཏུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
མགགོས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའི་ལས་
འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་ཡོད།
དརེ་བརྟནེ་ཐངེས་འདརི་ང་ཚོས་ལི་ཐུ་ཝེ་ན་ི
ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་Gita-

nas Nausėda མཆོག་དང་།		 ཕི་སདི་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་	Linas Linkevičius མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ལ་ངསེ་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནས་
སངས་ལ་འགན་ཁུར་ལནྡ་པའི་གསལ་བཤད་
ངསེ་པར་བདེ་བཅུག་དགསོ།	 ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ	།			

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུ
གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༡	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ར་སའི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་
པའི་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་ཕགོས་མཐའ་ནས་
ཕབེས་པའ་ིབདོ་མི་ཟུར་འཇགོ་བདེ་ཡུལ་སྡདོ་
ཁང་ད་ུགཟགིས་ཞིབ་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་

འགོག་སདླ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་
བ་དང་ཉ་ེའབྲལེ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་སུ་ཞིག་
ཕགོས་མཐའ་ནས་ར་སར་ཕབེས་མཁན་ཡོད་
མཆིས།	 གནས་སབྐས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཉནེ་གཡོལ་ཆེད་དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་
ད་ུཉནི་གངས་	 ༢༨	 རིང་འགགོ་དབ་ེཟུར་
འཇགོ་བདེ་དགསོ།		ད་ལ་ྟས་ིཞུ་བ་ཁག་ཅིག་
དང་ཉ་ེའབྲལེ་ནངི་མི་སྤུན་མཆེད་ཁག་གཅིག་
འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཏུ་གནས་མུས་ཡིན་

འདགུ	
སྐབས་དརེ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཝུ་ཧན་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསན་འཛིན་བཙོན་འགུས་
ལགས་ཀིས་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཇི་ལརྟ་
སངས་འཛིན་བེད་ཕོགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསལ་བཤད་གནང་འདགུ
སྐབས་དརེ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་

སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་
གིས་གཙོས་འཕདོ་བསནེ་
དུང་ཆེ ་དཔལ་ལྡན་ད ོན་
གུབ་ལགས།	 ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
བཅས་ལྷན ་བཅར་ཞུས་
འདགུ	 	 གངོ་ཚེས་ཉནི་
ཐགོ་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་

པའི་སིྤ་ཁབ་ཡིག་ཚང་ད་ུསྐརོ་སྐདོ་ད་ུཕབེས་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲལེ་བའ་ིལས་དནོ་སྤལེ་ཕགོས་ཐད་
ག་ོསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༨	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ	 འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་གཙོས་འཕདོ་
བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་།	 དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨ་རྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་
ཆོས་དབིངས་ལགས།	 འཕདོ་བསནེ་དུང་
ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས།	 ནང་སདི་
དུང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒོལ་མ་ལགས།	
གཞན་ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཝུ་ཧན་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
དང་།	 བདོ་མི་གནས་སྡདོ་ས་གནས་བཅས་
སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་
དང་འབྲལེ་བའ་ིལས་དནོ་སྤལེ་ཕགོས་ཐད་ག་ོ
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་གཉན་རིམས་དང་འབྲལེ་བའི་
འཕདོ་བསནེ་ལ་སོགས་ཀི་ལས་དནོ་སྤལེ་
ཕགོས་ཐགོ་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	 (PRM)	
ནས་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༨,༨༦༤,༩༢༤	 ནང་
ནས་གསོ་རིག་བ ོད ་སྨན ་ཆེད་ཧིན ་སྒརོ ་	
༣༨༦༧༨༥༠	 གནང་ཡོད།	 བདོ་སནྨ་བག་ོ
འགམེས་ད་ེབཞིན་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀི་

ཐ་ོགཞུང་བསྡ་ུརབུ་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་ས་གནས་
ཁག་ཏུ་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་
པའི་བགོ་འགམེས་བེད་ཕོགས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་།
ཕོགས་མཚུངས་བལ་ཡུལ་བདོ་མི་རྣམས་

ཀི་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་	 ༣,༤༤༠,༦༠༦	 ཐམ་པ་	
PRM	 རོགས་ཚོགས་ནས་མཐུན་འགུར་
གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེནས་བད་ེསུང་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་སལྐ་
བཟང་བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས།	 ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	 ༢༥	 རསེ་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་ར་
སར་འབརོ་བའ་ིབདོ་མི་	 ༩	 ཡིས་ར་ས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ཐ་ོའགོད་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་
གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུཆོས་མཇལ་
ད་ུཕབེས་ཏ་ེད་ཆ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྒ་ོ
རྒྱ་བསམྡས་པར་བརྟནེ་རང་གནས་སུ་ཕིར་

ཕབེས་མ་ཐུབ་པ་ཁནོ་མི་གངས་	༣༧	རྣམས་
ཀི་དཀའ་ངལ་སོགས་སནྙ་སེང་དང་སྦྲགས་
ག་ོསྡརུ་གནང་།
ད་ེརེས་ནང་སིད་སྡ་ེའགན་མིག་དམར་བུ་
འཁདི་ལགས་ཀིས།	 ད་ཆ་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་

རྒྱ་རྐནེ་པས་རྒྱ་གར་ས་གནས་ UP	 དང་། 
Tamil Nadu	ཁུལ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཁག་
གཅིག་འགུལ་བཞུད་བ་རུྒྱའ་ི E-pass འཐབོ་
རུྒྱར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་
པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ RC	དང་།	རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐུན་མིན་ངསོ་འཛིན་ལག་
ཁརེ་	 Aadhaar card	 མེད་མཁན་བདོ་
མི་ཁག་གཅིག་གི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་གོ་བསྡུར་
གིས་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་བརུྒྱད་གཟིགས་རྟགོས་
གནང་རུྒྱ་སོགས་ག་ོབསྡརུ་གནང་།	 སབྐས་
དརེ་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེས་འགུལ་བཞུད་

བ་རུྒྱའ་ི E-pass	 ཐབོ་ཆེད་ཁ་པར་སྒགུ་ནས་
མ་བསྡད་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འདནོ་
སྤལེ་གནང་བའ་ིའགངེས་ཤོག་ངསེ་པར་ཞིབ་
བཀང་དགསོ་པ་དང་།	 དའེ་ིཐད་ལམ་སནོ་	
guidelines	 ཞིག་མགགོས་མུྱར་འགམེས་
སྤལེ་བ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེནས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་
ཡོད་ལས་བེད་ངག་དབང་བསན་འཛིན་
ལགས་ཀིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སེམས་
ཁམས་གནས་བབ་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ད་བར་
ཁ་པར་བརུྒྱད་སེམས་ཁམས་སླབོ་གསོ་ཁནོ་
མི་གངས་	 ༡༦	 ལ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་དང་།	 	 ཉ་ིམ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཀིས།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཚང་མའ་ིནང་ Institutional Quarrantine 

འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་གི་མཐུན་རྐནེ་བསུྐྲན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དགུ་སེལ་ཡོ་ཆས་སོགས་
ག་སིྒག་བས་ཟནི་ཡོད་སྐརོ།	 བསན་འཛིན་
སྒལོ་དཀར་ལགས་ཀིས་ད་བར་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་ཁནོ་མི་གངས་	༢༤༥༩༣	ལ་ཚ་བའ་ི
ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བས་ཟནི་
པ་དང་།	 དའེ་ིཁདོ་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་
གང་ཡང་མེད་པ་དང་།	 ད་ཆ་ཟུར་བཀག་
བདེ་ནས་སྡདོ་མཁན་མི་གངས་	༡༤༠	ཡོད་
སྐརོ་གསུང་།
ད་ེནས་ཚོགས་ཚུང་གི་ཚོགས་མི་བད་ེལེགས་
སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པ་བརྩནོ་འགུས་ལགས་ཀིས་

ད་ལྟའི་རྒྱ་གར་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཛ་དག་གནས་
སངས་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ཟུར་བཀག་
ད་ུབསདྡ་པའ་ིསབྐས་ 1077	 ཁ་པར་བཏང་
རེས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ངོས་
སྦརོ་ཞིག་ཁང་པའི་གང་ཐགོ་ངསེ་པར་སྦར་
དགསོ་ཀི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་
བརྟག་དཔྱད་བ་རུྒྱའི་ཡོ་ཆས་ཉ་ོརུྒྱར་འབད་
བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་ཁདོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
དང་འབྲལེ་བའི་འཕདོ་བསནེ་གི་ལས་དནོ་
སྤལེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད།
སིྤར་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནམ་ཡིན་ལ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་དང་ལྷན་ད་ུ
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་གིས་
གཙོས་ཛ་དག་ངལ་སེལ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་
པ་སོགས་ཀི་ཐད་ག་ོབསྡརུ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་རེས་གཟའ་པ་
སངས་ཉནི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགོག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལནྷ་ད་ུགོ་
བསྡུར་གནང་རུྒྱའི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 ག་ོབསྡརུ་གི་
ལས་རིམ་ད་ེལ་ྟབུ་བདནུ་ཕག་དུག་གོང་ནས་
འཚོགས་བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

དག་ེབཤེས་ངག་དབང་འཕནི་ལས་ལགས་ཀིས་ངལ་སེལ་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་གཅིག་གནང་བ།
༄༅།	 །ཨ་རིར་བཅའ་བཞུགས་སེར་བསེ་
ཏ་ེཧརོ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་འཕནི་ལས་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཁབ་གདལ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་

ཛ་དག་དསུ་སབྐས་འདརི།	 	 བདོ་མི་ཉམ་
ཐག་ཁག་ཅིག་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་རམ་ཆེད་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ལྷ་ོ
ཕགོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལའྔ་ིནང་ཉནི་བརྒྱ་
དསུ་གཅིག་ཏུ་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་
གཅིག་བགསོ་འགམེས་གནང་འདགུ		
ད་ེཡང་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེགཞིས་ཆགས་
གཉསི་སུ་དག་ེབཤེས་ངག་དབང་འཕནི་ལས་
ལགས་ཀི་སྤུན་མཆེད་ཏ་ེཧརོ་དགེ་བཤེས་

ཐུབ་བསན་ཐབས་མཁས་དང་སེར་བསེ་ཏ་ེ
ཧརོ་ཁང་ཚན་གི་ལས་སྣ་ེརྣམ་པ་ཆེད་ཕབེས་
ཐོག་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས་
དང་།	 གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིས་གནས་འག་ོ

འཛིན་རྣམ་པས་བཀོད་བུས་སངས་འཛིན་
འགོ	 	 ཁུངས་སོ་སོའ་ིབདོ་མི་ཉམ་ཐག་
རྣམས་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབསྡུ ་
བསྐངོ་གིས་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་བགོས་
འགམེས་གནང་བ་དང་།	 	 ས་གནས་སུ་
བཅར་མ་ཐུབ་པའ་ིཉམ་ཐག་རྒས་གཅངོ་དང་
དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན་རིགས་ལ་སོ་སོའི་ནང་ད་ུ
ཕབེས་ནས་རོགས་དངུལ་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	

ཕོགས་མཚུངས་ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་ཆགས་
གཞན་གསུམ་ས།ེ	མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་དང་།	
ཀ་ོལེ་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་།	 ཧུན་སུར་རབ་
རྒྱས་གླངི་བཅས་སུའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞསེ་ཐགོ་དག་ེ
བཤེས་ལགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་དངུལ་བགོས་
འགམེས་གནང་ཡོད།	 	 ཐངེས་འདརི་ལྷ་ོ
ཕགོས་གཞིས་ཆག་ཁག་ལའྔི་ནང་གི་བདོ་མི་
ཉམ་ཐག་གངས་	༡༦༡	ལ་ཧནི་སྒརོ་	༥༠༠༠	
རེ་དང་།	 	 རོགས་དངུལ་འཕ་ོལགྷ་ད་ེདག་
ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་གངོ་ཁརེ་
ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་དང་།	
ལས་མི།	 ཙག་ཙིག་ཚོང་པ་བཅས་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པའ་ིབདོ་རིགས་མི་གངས་	
༣༩	 ལ་ཧནི་སྒརོ་	 ༥༠༠༠	 རེ་ལྷ་ོསིྤ་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་གང་མགགོས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་དང་།	 	 ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་
ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིིབས་གཉན་རིམས་
འཛམ་གླངི་ཡོངས་སུ་ཁབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་
འག་ོབཞིན་པའ་ིཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་འདརི།	
སེར་བསེ་ཏ་ེཧརོ་ཁང་ཚན་དག་ེབཤེས་ངག་

དབང་འཕནི་ལས་ལགས་ཀིས་སིྤར་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགངོས་སིྤ་དང་།	 བཞིན།	 ཡང་ལགྷ་པར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཛ་དག་ངལ་སེལ་
ལས་གཞིར་ཕར་གུ་མཉམ་འདབེས་ཞུ་སདླ་
ཐངེས་འདརི་ལས་འགུལ་ད་ེལརྟ་བརྩམས་པ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ
རོགས་དངུལ་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོདགེས་བཤེས་
ལགས་ཀི་འཁུངས་སྐར་ཉིན་གཞན་གིས་
སྐསེ་སུ་ཕུལ་བ་ཡིན་འདགུ	 ཉམ་ཐག་རྣམས་
ནས་ཀིས་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀི་གཏངོ་ཕདོ་
ཆེ་བའི་རླབས་ཆེན་གི་བ་བཞག་ལ་ཐུགས་ར་ེ

ཆུ་ཞུ་དང་།	 ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་
ཞུས་འདགུ	 འདརི་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་སོགས་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་།	 འབྲལེ་ཡོད་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོངས་ཀི་འགོ་ལས་
ཡོངས་ནས་དགེ་བཤེས་ལགས་ལ་ཐུགས་
རསེ་ཆེ་ཞུས་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།

ཏྱཱ ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདག་ེརྩས་བཞུགས་སརྒ་ཉ་ེའདབས་སནྨ་ཁང་ཞིག་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཉནེ་སུང་ཡོ་ཆས་
རང་འགགིས་ལ་ྔབརྒྱ་ཐམ་པ་ཞལ་འདབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་ཏྱཱ ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདག་ེརྩས་བཞུགས་སརྒ་ཉ་ེ
ཁསི་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཧ་ིམྱཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིགཞུང་གི་སནྨ་ཁང་	 Tanda Hospital 

ཞེས་པར་ད་ལྟའི་ཆར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་མཁན་སྨན་པ་
དང་སནྨ་ཞབས།	 འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་
བཅས་པར་ཉ་ེབར་མཁོ་བའི་ཁ་རས་དང་
ཉནེ་སུང་ཡོ་ཆས་རང་འགགིས་སམ་	 Per-

sonal Protective Equipment ཞསེ་པ་ལ་ྔ
བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞལ་འདབེས་གནང་འདགུ
སིྤར་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནད་ཁབ་གདལ་ཆེ་བའི་

དསུ་སབྐས་འདརི་སིྤ་ཚོགས་ཡོངས་ཀི་འག་ོ

སྐདོ་ལ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བཀའ་རྒྱ་

བསམྡས་པར་བརྟནེ།		འཛམ་གླངི་སིྤའ་ིམིའ་ི

སེམས་ཁམས་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་

ངལ་ལ་ནང་ཆོས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་གཉིས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གདངོ་
ལེན་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་པའི་སྐརོ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་སླབོ་གསུང་གི་བདདུ་རིྩ་ཡང་ཡང་
ཕབེས་པ་མ་ཟད།		ཏྱཱ ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདག་ེརྩའ་ི
ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དབུལ་ཕངོས་ཉམ་
ཐག་དང་།	 གངོ་རལེ་གནས་སྡདོ་རྒྱ་གར་
མང་ཚོགས།	ད་ེབཞིན་ས་གནས་གཞན་ནས་
ར་སར་ཡོང་བའི་ཉནི་གླར་བརྟནེ་ནས་འཚོ་
བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་སྐམ་ཟས་
རིགས་བག་ོའགམེས་ཐངེས་མང་གནང་ཡོད་

འདགུ
ད་ེཡང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁབ་
བརལ་བུང་མ་ཐག་བདོ་མིའི་མགོན་སྐབས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ནརེནྡྲ་མོ་ཌི་
མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་	
PM cares fund	ཞལ་འདབེས་གསོལ་སྩལ་
མཛད་པ་མ་ཟད།	 ༸དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབྲང་གི་ལས་བདེ་ཡོངས་ཀིས་ཉནི་གཅིག་
གི་གསོལ་ཕགོས་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་ཞལ་
འདབེས་སུ་ཕུལ་འདགུ་པ་བཅས།	།

སུད་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅ་ོལསྔ་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མགགོས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའ་ི
རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ད་ུསིྤ་སྒརེ་ཚོགས་
པ་སིྒག་འཛུགས་འད་མིན་ནས་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
མགགོས་མུྱར་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་ས་ྔརསེ་བཏནོ་ཡོད་ཀང་།		
ད་བར་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་
བསམ་ཤེས་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པར།	 རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་བཅས་པར་
བཙན་དབང་ཁ་ོནས་བཀག་ཉར་བས་ནས་ད་
ཆ་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་དསུ་ཚིགས་ད་ེདང་བསནུ་སུད་
སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅ་ོལསྔ་སདྐ་ཡིག་
གསུམ་བརུྒྱད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནང་མི་དང་བཅས་
པར་འཕལ་མར་གླདོ་བཀལོ་གནང་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཞུ་སནྙ་དའེི་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་ཀི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟ

སྤདོ་དང་འབྲལེ་བའི་རིག་གཞུང་ལ་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས།	 	 	 བདོ་མིས་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་གཞི་རྩར་བཟུང་
ནས་འག་ོབ་མིའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་གི་
ཆེད་འཐབ་རྩདོ་གནང་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ		ཞུ་སནྙ་ནང་།		རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གནས་སངས་ཇི་
ཡིན་གསལ་བཤད་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་རྩ་བ་
ནས་མ་བས་པར་རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིགསར་
འགདོ་པ་སོགས་ལའང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་ཐད་ཉམས་
ཞིབ་རུྒྱས་ལོན་བ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ནང་གི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་རྟགོ་ཞིབ་
བ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མ་སྤད་པ་
རེད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་
སོགས་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

བརིྩ་བཀུར་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད།		
བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏྱཱ ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་
གནང་བ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མགགོས་
མུྱར་གསལ་ཐབས་གནང་དགསོ།	ཞསེ་དང་།		
ད་བར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་
བཅས་པར་བཙན་དབང་ཁ་ོནས་བཀག་ཉར་
བས་ནས་ད་ཆ་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་ཁངོ་རྣམ་པའི་གནས་སངས་
ང་ོམ་ཇི་ཡིན་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལནྡ་ཞིག་རྩ་
བ་ནས་ཐབོ་ཐུབ་མེད།	 ཅསེ་སོགས་འཁདོ་
འདགུ	
ཉ་ེལམ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་དགུ་ནས་གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་	 ༡༥༩	 འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཐུན་མོང་
གི་ཞུ་སནྙ་ཞིག་ཕུལ་བ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མགགོས་མུྱར་
གླདོ་བཀལོ་གནང་ཆེད་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་

དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ		
ད་ེཡང་ཐེངས་འདིར་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཞུ་སྙན་
འབུལ་མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ན་ི	 Maya Graf, Lisa Mazzone, Carlo 

Sommaruga, Prisca Birrer-Heimo, 

Laurence Fehlmann Rielle, Claudia 

Friedl, Balthasar Glättli, Nik Gugger, 

Barbara Gysi, Beat JansIrène Kälin, 

Fabian Molina, Martina Munz, Nico-

las Walder and Cédric Wermuth སོགས་
ཡིན་པ་བཅས།།

ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་རསེ་སུ་ཡི་རང་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་
པའི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་
ཚོགས་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་འག་ོཁདི་ཁག་གཅིག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༡	ཉནི་
ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་
དང་ལནྷ་༢༠༡༩	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་	 Ti-

betan Policy and support Act 2019 དང་
འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ག་ོབསྡརུ་སྦངས་
བཤད་གནང་སབྐས།
ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim 

McGovern	 མཆོག་གིས།	 གཉན་འཕང་
ཅན་གི ་དུས་སྐབས་འདིར་ཨ་རིའི ་བ ོད་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཨ་
རིའི་ནང་མི་མང་དགོས་ངེས་ཅན་རིགས་
ལ་རླངས་འཁོར་བརུྒྱད་བཟའ་བཅའ་མཁོ་
སྤདོ་ལས་གཞིའི་སླད་ད་ུཨ་སྒརོ་སུམ་ཁི་ལྔ་
སངོ་ཐམ་པ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡོད་པ་ད་ེན་ི
སེམས་ཤུགས་སྐདེ་འསོ་པ་ཞིག་དང་།	བཟའ་
བཅའི་འགན་སུང་ཐད་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཐགོ་ནས་ཐུགས་ཁུར་གནང་དགསོ་པའ་ི
གནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སོ་

སོ་ཡིན་ནའང་གནད་དནོ་དའེི་ཐད་ད་བར་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་ཞབས་ཞུ་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།


