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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	སབྐས་	༡༧	པའ་ི
བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པར་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་དང་།	སབྐས་	༡༧	པའ་ིབདམས་ཐནོ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པར་དགའ་བསུའ་ི
འཚམས་འད་ིགནང་ཡོད།		
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་དང་།	
སབྐས་	 ༡༧	 པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུབ་འབྲས་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་སྟབས།	 བཀའ་
ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ཏ་ེབདམས་ཐནོ་སིད་སྐངོ་
དང་།	 བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་
ལ་འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།	 འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་

ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་པ་ཡིན།	བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་
ནས་འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་

རུྒྱ་དང་།	 ཁངོ་གི་ལས་ཡུན་རིང་ཕག་ལས་
ལེགས་གུབ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་སྨནོ་འདནུ་
ཞུས་ཡོད།	
བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་དམ་བཅའ་འབུལ་ན་ཞེས་ཐག་
གཅདོ་བྱས་པ་ཡིན།	གང་ཡིན་ཞ་ེན།	བཅའ་
ཁམིས་དགངོས་དནོ་ལོ་ལའྔ་ིཉནི་མཐའ་མ་ད་ེ
ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་འཁལེ་གི་ཡོད་པ་དང་།	

	 ད་ེབཞིན་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་	 ༡༥	 དང་
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ལགྷ་དཀར་འཁལེ་གི་ཡོད་

སྟབས།	 ཚེས་བཟང་དསུ་བཟང་ཉནི་དམ་
བཅའ་འབུལ་བ་ཡིན་ན་རྟགས་རྟནེ་འབྲལེ་
སོགས་གང་ཅིའ་ིཐད་ནས་ཡག་པ་ོཡོང་གི་རེད་
བསམ་པའ་ིཐགོ་ནས་ད་ེཉནི་དམ་བཅའ་འབུལ་
རུྒྱ་དང་།	གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་དམ་
བསྒགས་གནང་བ་དང་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ི
ནང་མི་གངས་ལ་ྔལས་ལགྷ་འཛོམས་མ་ཆོག་
པའི་དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་ཕར་འགངས་

གནང་བ་ཡིན་ནའང་ད་ལམ་བརུྒྱད་དམ་བཅའ་
འབུལ་རུྒྱར་བཀའ་ཤག་ནས་ག་སིྒག་གང་ཐུབ་
ཅི་ཐུབ་གནང་གི་ཡིན།	ཞསེ་ཞུས་ཡོད།
བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་བཀའ་ཤག་
གི་ངོས་ནས་སྒརེ་དུང་དང་སྐུ་སུང་མཐུན་
འགུར་སྦྱར་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་
སྦྱར་ཡོད།	 ད་ེདང་འབྲལེ་བའ་ིམཐུན་འགུར་
གཞན་གང་སྦྱརོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ནའང་བདམས་
ཐནོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་འབྲལེ་བ་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུས་ཡོད།	 བཀའ་དུང་དང་སྒརེ་
དུང་བརུྒྱད་ནས་འབྲལེ་བ་གནང་བ་ཡིན་ན།	
བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་མཐུན་འགུར་གང་
ཐུབ་ཅི་ཐུབ་སྦྱརོ་གི་ཡིན།	ཞསེ་ཞུས་ཡོད།	
སརླ་ཡང་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་དང་བདམས་
ཐནོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་རསེ་སུ་ཡི་
རང་དང་བསགྔས་བརདོ།	ད་ེབཞིན་བྱ་བ་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡོད།	ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་གསུངས།།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་གི་
ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༢	

ཉནི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༡༢	 ཚེས་	༣༡	བར་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐ་ོབཏནོ་
གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཨ་རིའི ་ཕི ་སིད་ལྷན་ཁང་གི་
དུང་ཆེ་ཨན་ཊོ་ན་ེབྷ་ིལིན་ཀེན་ (Antony 

Blinken)	 མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་གསལ་

བསྒགས་སྤལེ་སབྐས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་
གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒ་ོ
ནས་ཆོས་དད་སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་ནག་ཉསེ་
ཅན་ད་ུརིྩ་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 མུ་མཐུད་
ཡུ ་ གུར ་ཁ ་ ཆེ ་དང་ །	
དེ་ བ ཞིན ་ ཆོས ་དད ་
བྱདེ་མཁན་གཞན་དང་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཁག་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས།	རྒྱ་ནག་གི་དབུས་ཆོས་
ལུགས་སྔནོ་འགགོ་དང་ད་ོདམ་ཁང་ (Central 

Leading Group Preventing and Dealing 

with Heretical Religions)	གི་འགན་འཛིན་
ཟུར་པ་ཡུ་ཧ་ེ	 (Yu	Hui)	 ཡིས་ཆོས་འཁརོ་
རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་ཚོའི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ཡོད་
སྟབས།	ཡུ་ཧ་ེགཙོས་ཁངོ་གི་ནང་མི་བཅས་ཨ་

རིར་ཡོང་མི་ཆོག་པའ་ིགསལ་བསྒགས་གནང་
ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་གི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོདའེི་ནང་རྒྱ་ནག་
དང་འབྲལེ་བའ་ིཚན་པ་ཞིག་གི་ནང་བདོ་དང་།	
ཧངོ་ཀངོ་།	 ཡུ་གུར།	 མཱ་ཁ་ོབཅས་ཚུད་ནས་
འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་
རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་རྣམས་ལ་ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 སིྤར་བཏང་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བྱདེ་སྒ་ོ
ཁག་ཉམས་ལེན་བྱདེ་ཆོག་པ་འཁདོ་ཡོད་ཀང་།	
སིྤར་བཏང་ཟརེ་བའ་ིཐ་སདྙ་དརེ་འགལེ་བཤད་
བརྒྱབ་མེད།
གཞན་ཡང་སནྙ་ཐ་ོདའེི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆོས་འཁརོ་རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་
པ་དང་།	ཡེ་ཤུ།	ཁ་ཆེ།	བདོ་མི་ནང་པ་རྣམས་
ལ་ལས་ཀ་དང་ཚོང་ལས་སོགས་ཀི་ག་ོསབྐས་
སྤདོ་སབྐས་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་དང་ཡུ་གུར་གི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་

ལ་དམ་བསྒགས་དང་།	 ཧན་མི་རིགས་དང་
རིག་གཞུང་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བརུྒྱད་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་ཟརེ་བའ་ིནང་དགནོ་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་ཁིམས་འགལ་གིས་བྱདེ་སྒ་ོསྤལེ་
བའི་ཉསེ་མིང་འགོ་དགོན་པ་ཁག་གཅིག་སྒ་ོ
བརྒྱབ་ཡོད་པའི་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དགནོ་སྡ་ེད་ེདག་སྒ་ོབརྒྱབ་པའ་ིདམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 མཁན་པ་ོབསོད་དར་རྒྱས་
ལགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཆུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན་ཞིང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ལོ་ནས་བཟུང་ད་
བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་
ནས་གྲྭ་བཙུན་	༡༥༠༠༠	ཙམ་ཕིར་འབུད་དང་
།	བ་ླརངུ་སརྒ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་ཡོད་པ་སོགས་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།།	

བདོ་མི་གཉསི་ཀིས་བདོ་དནོ་སདླ་ཉནི་གངས་	 ༤༠	
ལྷག་རིང་སྦག་སྦག་སྐརོ་སྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་མུ་

མཐུད་སྤལེ་བཞིན་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༢	
ཉནི་བདོ་མི་ཚེ་རིང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་འཆི་མེད་
རྟ་མགནི་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་	 (Ride for 
Pride)	 ཞསེ་ལས་འགུལ་འག་ོའཛུགས་གནང་
སྟ་ེཉནི་གངས་བཞི་བཅུ་ལགྷ་རིང་བཞུགས་སརྒ་ར་
ས་ནས་ཀུལུ་དང།	 མ་ནཱ་ལཱི །	 སིམ་ལ།ཱ	 སོ་ལན།	
པནོ་ཊཱ།	ན་ེན་ིཏཱལ།	དཧེ་རཱ་དཱནུ།	ལྡ་ིལི།	ཝ་ཱརཱ་

ཎ་སཱི།	སཱ་ལུ་གཱ་རཱ།		འབྲས་ལྗངོས།	རརོ་གླངི་།	
ཀ་སྦུག	 གུ་ཝ་ཱཧཱ་ཊི་བཅས་སུ་སགྦ་སགྦ་སྐརོ་སྐདོ་
གནང་སྟ་ེཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
འབུམ་སྡ་ེས་གནས་སུ་འབྱརོ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་།	
ལྷག་པར་གངོ་ཁརེ་ཆེ་ཁག་གི་ནང་ཁབ་བརལ་
ཕིན་པའི་རྐེན་གིས་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་ནའང་།	
ཁངོ་གཉསི་ཀིས་ཉནེ་ཁ་ལ་མ་འཛེམས་པར་སགྦ་
སྦག་བཏང་སྟ་ེཞོར་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་།	
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་ལམ།	 རྒྱ་ནག་གི་
རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་བུྱས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་མི་མང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བཟསོ་པའ་ིདངསོ་
རྫས་ཉ་ོཚོང་མཚམས་འཇགོ་གནང་ནས་རྒྱ་གར་
གིས་བཟསོ་པའི་དངསོ་རྫས་ཉ་ོཚོང་བྱདེ་དགོས་
པའ་ིགལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	ཕི་
ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༦	ཉནི་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་གུ་ཝ་ཱཧཱ་
ཊི་ས་གནས་སུ་འབྱརོ་སབྐས་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ི
འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཅ་ོ
ཨུར་ཝ་ཱཤི་མཱ་ཧཱན་ཏཱ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེ
ལེན་ཞུས་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཁོང་གཉསི་
འབུམ་སྡ་ེལ་ས་གནས་སུ་འབྱརོ་སབྐས་ལས་དུང་
ཚེ་ལ་ྷལགས་དང་ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབྲལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་ཞུས་
ཡོད།	ད་ེརསེ་ཚེ་རིང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་འཆི་མེད་
རྟ་མགནི་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་མུ་མཐུད་མོན་
རྟ་དབང་གི་ལྡ་ིརང་ (Dhirang) ཞསེ་པའ་ིས་
གནས་དང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ད་ུསགྦ་སགྦ་སྐརོ་
སྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།	

བསྟན་འཛིན་ཚེ་དཔག་ལགས་ཀིས་སངྒ་ཏགོ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གི་ལས་ཁུར་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	ནས་	
༤	 བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་སྒང་ཏགོ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཚབ་ཀརྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
དང་།	 ཚབ་གསར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསྟན་
འཛིན་ཚེ་དཔག་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་
ཡོད།སྐབས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་
གླངི་བདོ་མིའི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ར་ོར་ེཚེ་རིང་
ལགས་དང་།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ།	 ས་གནས་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ས་
གནས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་པ།	 ད་ེབཞིན་
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་
བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེ
ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ལམྕ་སྐ་ུམཱ་མཱ་ཏཱ་བ་ྷནརེ་ཇི་མཆོག་ནབུ་བྷངེ་གལྷ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུསརླ་ཡང་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བར་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ལམྕ་སྐུ་མཱ་མཱ་
ཏཱ་བ་ྷནརེ་ཇི་ (Mamata Banerjee)	མཆོག་
གིས་སྣ་ེའཁདི་པའ་ི (Trinamool Congress)	
སདི་དནོ་ཚོགས་པར་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ནབུ་
བྷངེ་གལྷ་	(West Bengal) མངའ་སྡའེ་ིའསོ་
བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁའ་ིཐབོ་པ་དང་།	ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུཐངེས་གསུམ་བསྟདུ་མར་
བདམས་ཐནོ་བུྱང་བར་འཚམས་འད་ིཞུས་
གནང་འདགུ
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་མི་མང་ནས་ད་བར་བདོ་ཀི་
འཐབ་རྩདོ་དང་།	 བདོ་མིར་མཐུན་འགུར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ང་
ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་བཀའ་
དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ནབུ་བྷངེ་གྷལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནས་བདོ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་ས་གནས་སུ་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གནང་དང་གནང་མུས་ལའང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཡོངས་གགས་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུནབུ་བྷངེ་
གལྷ་མངའ་སྡའེ་ིནང་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིབདོ་
ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུད་ེགའ་ིགནད་ཡོད་མི་སྣ་

དང་།	 ཆབ་སདི་མི་སྣ།	 མི་མང་བཅས་ནས་
བདོ་སནྨ་བསྟནེ་གཏུགས་གནང་གི་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ནབུ་བྷངེ་གལྷ་མངའ་གཞུང་ནས་མངའ་
སྡའེི་ནང་ཆགས་པའི་བདོ་པའི་བསྟ་ིགནས་
ཁང་ཁག་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་དང་།	འབུྱང་
འགུར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ་ཉདི་ནས་མཁནེ་གསལ་ལྟར།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་ཡོངས་རྫགོས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་ད་བར་བདོ་ནང་གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི

ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་ཅིང་།	ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ན་ིཡ་ང་བ་ཞིག་དང་ཛ་དག་ཅན་ཞིག་
ཡིན།

ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་རྒྱ་
གར་གཙོས་པའ་ིཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པ་ོཞིག་ལ་ས་མཚམས་ཀི་དཀའ་ངལ་བཟསོ་
དང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དསེ།	 རྒྱ་གཞུང་
ལ་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ་
དང་།	 རྒྱ་གཞུང་ནས་འཆར་གཞི་གཏིང་
ཟབ་བཏིང་བའི་ཐགོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་
དབང་སུྒར་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་
གསལ་པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད།	རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གིས་ཆེད་ད་ུབཟསོ་པའ་ིཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཀིས་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ལོ་གཉསི་
ཙམ་རིང་མི་རུྒྱ་གཉསི་ཀི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ

བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་འགན་ཁུར་དགསོ་པ་ང་ཚོས་
བཟ་ོདགསོ།
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།	 ང་ཚོས་གཉསི་སནྨ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་བཟུང་བའི་ཐགོ་
ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྩ་ཁིམས་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་
ཀར་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་དང་།	
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞི་བའི་
གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༡	པའོ་ིནང་
བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་གནང་བའ་ི
རསེ་འབྲལེ་མོལ་མཚམས་ཆད་ཡོད།	ལམྕ་སྐ་ུ
ཁདེ་དང་།	ཁདེ་ཀི་མངའ་གཞུང་ནས་བདོ་རྒྱ་
ཞི་བའ་ིགསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང་
།	བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ལ་ད་ེསྔནོ་ཀལ་ཀ་ཊ་ (Calcutta)	
ར་ུལམྕ་སྐ་ུཁདེ་ཀི་སདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ིམངའ་

སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	 རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་དབུས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་སོ་
སོར་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་བ་དང་།	
འབུྱང་འགུར་ལམྕ་སྐུ་ཁདེ་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕད་གནང་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	
ད་ེཡང་རྒྱ་གར་ནབུ་བྷངེ་གལྷ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་
ས་ཀལོ་ཀ་ཊར་ (Kolkata) རྒྱ་གར་གི་རང་
དབང་འཐབ་རྩོད་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་
ཇཡཱ་པྲ་ཀཱཤ་ན་ར་ཡན་ (Shri.Jai Prakash 

Narayan) དམ་པ་མཆོག་གིས་གཙོ་སྐངོ་འགོ་
ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ལནྷ་
ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།
སྐ་ུཉདི་ནས་རྒྱ་གར་མི་མང་དང་།	 ལགྷ་པར་
ད་ུནབུ་བྷངེ་གྷལ་མངའ་སྡའེི་མི་མང་ལ་གུབ་
འབྲས་ལནྡ་པའ་ིཞབས་འདགེས་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞིན་པ་ན་ིབསགྔས་འསོ་སུ་གུར་བ་ཞིག་ཡིན།
ངས་སརླ་ཡང་སྐ་ུཉདི་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་སདི་
དནོ་ཚོགས་པར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	སྐ་ུ
ཉདི་ཀི་ལས་དནོ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་
པ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ་པ་བཅས།	།

ད་ལམ་བརུྒྱད་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པར་ཉ་ིཧངོ་བ་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་གནང་བ།
༄༅།	།ཉ་ིཧངོ་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གསེར་
གི་བདནུ་ཕག་ཅསེ་ལོ་འཁརོ་བདནུ་ཕག་གི་
གུང་སེང་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ།	
ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀི་ཡོ་ནང་རྟནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཉ་ི
ཧངོ་བ་དང་བདོ་མི་ཚོས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༢	ནས་	༥	བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ི
རིང་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་
ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་དགསོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 བདོ་ཀི་ཐུན་མོན་མིན་པའ་ིཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོད་ེསུང་བརིྩ་དང་འབྲལེ་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ང་ོསྤདོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་
སདླ་གཡོ་བ་མེད་པར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཐུགས་
ཁུར་གནང་བཞིན་པའི་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཆེད་ཡིན།	 ཞསེ་
དང་།	 བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་བརུྒྱད་ཉ་ི
ཧངོ་བ་དང་བདོ་མི་ཚོར་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་
ཕུག་པ་ོད་ེཕན་ཚུན་ང་ོསྤདོ་སྤལེ་རེས་ཀི་གོ་
སབྐས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཉ་ིཧངོ་དང་
བདོ་གཉསི་དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་

འབྲལེ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་ཐུབ་ཀི་རེད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའི་གཞས་པ་ཟུར་པ་དགེ་བསྙནེ་
བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་ཀུན་
བཟང་ལགས།	 ཨ་རིར་ཡོད་པའི་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས།	 ལྷ་ོཀ་ོ
རི་ཡའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིཁ་རག་སྤནེ་པ་ལགས།	
ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིབསྟན་འཛིན་
ཆོས་རྒྱལ་ལགས།	 སུད་སིར་ཡོད་པའ་ིརྣམ་
གླངི་བླ་ོབསྟན་ལགས།	ཉ་ིཧངོ་བ་ན་ོཌ་མེ་གུ་མི་
(	Noda	Megumi)	ལགས་བཅས་ནས་བདོ་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།	ཉནི་གཉསི་པར་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀི་
ཡོ་ནང་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཔ་ོཏཱ་ལ་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་གི་དཀནོ་མཆོག་སདི་ཐར་ལགས་ཀིས་
རལུ་མཚོན་དཀིལ་འཁརོ་གི་དགསོ་དམིགས་
དང་གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས་རསེ་ད་ིབ་དསི་
ལན་གནང་ཡོད།
ཉནི་རྒྱབ་ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཁང་གི་ལས་བྱདེ་བླ་ོ
བཟང་དང་འཇིགས་མེད་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིསལོ་རུྒྱན་ཟས་
མཆོག་རྩམ་པ་དང་མར།	 ད་ེབཞིན་འཐནེ་
ཐུག་བཅས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།

ཉནི་གསུམ་པར་ཉ་ིཧངོ་གི་ཀ་ོཡ་སན་མཐ་ོ
སླབོ་ (Koyasan University)	ཏུ་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་དང་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་གནང་
བཞིན་པ་དག་ེབཤེས་བསྟན་འཛིན་འདོ་ཟརེ་
ལགས་ཀིས་ནང་པའི་སྒམོ་རྒྱག་སྟངས་དང་
ཉམས་ལེན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 ཉནི་
རྒྱབ་ར་ས་དང་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ།་	 སཾ་བྷ་ོཌ་
བདོ་སླབོ།	 རྟ་དབང་མཉུཤཱི་དྭ་ཕུག་སླབོ་གྲྭ་
བཅས་ཀི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་གིས་བརྙན་
ཐུང་བརུྒྱད་ཉི་ཧངོ་གི་སིྦྱན་བདག་དང་ཕ་
ཚབ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་ཆེད་རོགས་རམ་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
ཉིན་བཞི་པར་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ལོ་རུྒྱས།	ད་ེབཞིན་
སིྤ་ཚོགས་དང་ཚོར་ཤེས།	 བཟང་སྤདོ་ཀི་
སླབོ་གསོ་	(SEE Learning) སོགས་ཀི་གལ་
གནད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
ཐངེས་འདའིི་ད་ཐགོ་གི་བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་ད་ེ
བཞིན་	 (BlueJeans)	 དང་།	 ཉ་ིཧངོ་བདོ་
ཁང་གི་ང་ོདབེ་བརུྒྱད་ཐད་གཏངོ་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་།	སབྐས་དརེ་ང་ོདབེ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་དསུ་
སྟནོ་ཐད་གཏངོ་ལ་གཟགིས་མཁན་ཉ་ིཧངོ་བ་
ཚོས་དསུ་སྟནོ་དརེ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིདསུ་སྟནོ་ན་ིབདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྦྱང་བར་ག་ོསབྐས་
རྩ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་དང་།	 ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཀིས་རྐནེ་པས་གསེར་གི་བདནུ་
ཕག་གི་གུང་སེང་སབྐས་ཕི་ལ་འག་ོཐུབ་ཀི་
མེད་པའ་ིསབྐས་འདརི་ཉ་ིཧངོ་དནོ་ཁང་གིས་
ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་ག་ོསིྒག་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	 བདོ་ཀི་
དསུ་སྟནོ་གཟགིས་མཁན་གཞན་ཁག་གཅིག་
གིས།	 སྒམོ་རྒྱག་སྟངས་དང་དབུགས་གཏངོ་

ལེན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དསེ་སོ་སོའི་ཉནི་
རེའ་ིའཚོ་བའ་ིནང་ཉམས་ལེན་བྱདེ་པར་ཕན་
ཐགོས་པ་ོབུྱང་།	ཞསེ་གསུངས།	།
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སྐ་ུཞབས་ཧ་ིམཱན་ཊ་བྷ་ིས་ཝ་སར་མ་མཆོག་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུྱང་བར་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	བྷ་ིཇ་ེཔ་ི	(BJP) 

སིད་དནོ་ཚོགས་པར་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་
སམ་	 (Assam)	 མངའ་སྡའེི་འསོ་བསྡའིུ་
རྒྱལ་ཁའ་ིཐབོ་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཧ་ིམཱན་ཊ་	
བྷ་ིས་ཝ་	སར་མ་ (Shri Himanta Biswa 

Sarma) མཆོག་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབདམས་
ཐནོ་བུྱང་བར་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་འདགུ
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 བདོ་དང་
ཨ་སམ་དབར་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོ

ཡོད་ཅིང་།	 བདོ་ནས་ཨ་སམ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་
ནང་ཆུ་མོ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པ་ོརུྒྱགས་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རྫོགས་
བཙན་བཟུང་བྱས་རསེ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་བཙན་
བྱལོ་བ་རྣམས་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་
བྱལོ་ད་ུཕབེས་སབྐས་ཨ་སམ་མངའ་གཞུང་
ན་ིཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུ་མཁན་ཐགོ་མའི་
གས་ཤིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཨ་སམ་ས་གནས་
ཏ་ེཛི་པུར་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གཞུང་
འབྲལེ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཐགོ་མ་
ད་ེསྤལེ་གནང་ཡོད།
སིྤར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་།	 མི་མང་ནས་ད་
བར་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་དང་།	 བདོ་མིར་
མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།	ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ནང་བདོ་
མི་རྣམས་གནས་སབྐས་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་
ནང་གཞིས་ཆགས་སྐབས་ཨ་སམ་མངའ་

སྡའེི་གཞུང་ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ་ཉདི་ནས་མཁནེ་གསལ་ལྟར།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་ཡོངས་རྫགོས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་ད་བར་བདོ་ནང་གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་ཅིང་།	ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ན་ིཡ་ང་བ་ཞིག་དང་ཛ་དག་ཅན་ཞིག་
ཡིན།
ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་རྒྱ་
གར་གཙོས་པའ་ིཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པ་ོཞིག་ལ་ས་མཚམས་ཀི་དཀའ་ངལ་བཟསོ་
དང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དསེ།	 རྒྱ་གཞུང་
ལ་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ་
དང་།	 རྒྱ་གཞུང་ནས་འཆར་གཞི་གཏིང་
ཟབ་བཏིང་བའི་ཐགོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་
དབང་སུྒར་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་
གསལ་པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད།	རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གིས་ཆེད་ད་ུབཟསོ་པའ་ིཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཀིས་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ལོ་གཉསི་
ཙམ་རིང་མི་རུྒྱ་གཉསི་ཀི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ

བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་འགན་ཁུར་དགསོ་པ་ང་ཚོས་
བཟ་ོདགསོ།
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དགངོས་གཞི་ལརྟ།	 ང་ཚོས་གཉསི་སནྨ་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་བཟུང་བའ་ིཐགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁམིས་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཡོང་ཐབས་བྱེད་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀར་
ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོའཁདི་དང་།	 ༧གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དབར་ཞི་བའ་ིགསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༡	པའོ་ིནང་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་གནང་བའི་རསེ་འབྲལེ་
མོལ་མཚམས་ཆད་ཡོད།	 ལམྕ་སྐ་ུཁདེ་དང་།	
ཁདེ་ཀི་མངའ་གཞུང་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞི་བའ་ིགསོ་
མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང་།	 བདོ་ཀི་
འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	 ༡༢	པའ་ིནང་ཨ་སམ་
རྒྱལ་ས་གྷ་ོཝ་ཧ་ཊིར་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་
མཐུད་ཚོགས་པའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་འགན་འཛིན་
ལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་གནང་ཡོད།	བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་།	
མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི།	ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་མངའ་སྡའེི་རྒྱ་གར་དབུས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་སོ་སོར་མཇལ་
འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་
རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་བུྱང་ཡོད།	 འབུྱང་འགུར་སྐ་ུ
ཉདི་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་གནང་ཐུབ་རུྒྱ་
དང་།	མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད།
ངས་སརླ་ཡང་སྐ་ུཉདི་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་སདི་
དནོ་ཚོགས་པར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	སྐ་ུ
ཉདི་ཀི་ལས་དནོ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་
པ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ་པ་བཅས།	།

སླབོ་དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་གིས་བདོ་ན་ིདབང་སུྒར་བྱས་པའ་ིལུང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་བདོ་མི་
རྣམས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་མ་རེད་ཅསེ་གསུངས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཡུ་རོབ་བལྷ་ཊིག་མཚོ་ངགོས་ཁུལ་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ལི་ཐུ་ཝེ་ན་ིཡའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་	 (Lithuanian 

Parliamentary Tibet Group)	 ད་ལམ་
བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ི
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
ཨན་ཌི་ཡུ་སི་ན་ེཊི་ཀེ་སི་ (Dr. Andrius 

Navickas)	 མཆོག་དང་ཚོགས་གཞནོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུལ་ཱཡི་མ་ཨན་ཌི་ཀཡི་
ན་ི	(Laima Andrikiene)	མཆོག	ཨི་སི་ཏ་ོ
ན་ིཡའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་
སྐ་ུཞབས་རོཡེ་སི་ཌ་ཡེཌར་ (Roy Strider)	
ལགས།	རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་ཡུ་རོབ་སིད་བུྱས་ངསེ་སྟནོ་པ་སྐུ་ཞབས་
ཝིན་སེན་ཊི་མེ་ཊེན་	(Mr. Vincent Metten)	
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་བལྷ་ཊིག་མཚོ་
ངགོས་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་དང་
།	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་།	 བདོ་
ཀི་གནས་བབ་ཅསེ་པའི་དཔ་ེདབེ་རྩམོ་པ་པ།ོ	
རྒྱལ་སིྤའི་རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་འགགི་ཚོགས་པ་

ཀིརི་དཱ་	 (Kreddha)	 ཞསེ་པའ་ིའཛིན་སྐངོ་
ཚོགས་གཙོ་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་
ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་ (Dr. Michael  van Walt 

van Praag)	 མཆོག་གིས།	 བདོ་ན་ིདབང་

སུྒར་བྱས་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
བདོ་མི་རྣམས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་མ་རེད།	
ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བདོ་མིའི་འདདོ་མོས་ལ་ཁ་
གཏད་ད་ུལངས་ནས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༧༠	
རིང་དབང་སུྒར་བྱས་ཤིང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་
ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེབདོ་ནང་
གི་དབང་སུྒར་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་ཀི་
ཡོད་ཀང་བདོ་རྒྱའ་ིདངསོ་ཡོད་ཀི་གནད་དནོ་
ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	ཅསེ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བདོ་ཐགོ་བདག་དབང་
གི་ཐབོ་ཐང་མེད་ལ།	 བདོ་ནི་དབང་སུྒར་
བྱས་པའ་ིལུང་པ་ཞིག་རེད།	 ཁམིས་ལུགས་
ཐགོ་ནས་བཤད་ནའང་བདོ་རྒྱའ་ིགནད་དནོ་

རྒྱལ་སིྤའ་ིགནད་དནོ་ཡིན་ཞིང་།	 བདོ་རྒྱ་ཆེ་
མི་མང་ལ་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་
ཆ་ཚང་ཡོད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན་ིརྒྱ་ནག་
ནང་ཁུལ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་མིན་ལ།	བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གི་གནད་དནོ་
ཞིག་ལ་རིྩ་རུྒྱ་ཡོད་པ་མ་རེད།	ཅསེ་གསུངས།
སྐུ ་ཞབས་མེ ་ཀལ་ཝན་ལྦལ་ཊ་པཱ ་རག་
མཆོག་གིས་ཁངོ་དང་མེག་བྷལོ་ཇསེ་ (Miek 

Boltjes)	 ལགས་ཀིས་གསར་ད་ུབརྩམས་
གནང་བའི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའི་བདོ་ཀི་
གནད་བསྡུས་ (Tibet brief 2020) ཞེས་
པའི་དཔ་ེདབེ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ི

ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་དནོ་ཚན་བཞི་ཅན་གི་
དགངོས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།
ད་ེཡང་དནོ་ཚན་དང་པ།ོ	 ཚོགས་བཅར་བ་

རྣམས་ནས་སོ་སོའི ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་
ལ་བདོ་ན་ིདབང་སུྒར་
བྱས་པའི་ལུང་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་
རྒྱའི ་གནད་དོན ་ནི ་
རྒྱལ་སིྤའི་གནད་དནོ་
ཡིན་ཞིང་།	 བདོ་མི་
རྣམས་དབང་ སུྒར ་
བྱས་པའི་མི་རིགས་

ཡིན་པ་ལས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་མིན་པའ་ི
ཐ་སདྙ་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་འཇུག་དགསོ་པ།
གཉསི་པ།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པའི་སྐརོ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་
གཞུང་གིས་ཐུགས་འཚབ་ཀིས་གླངེ་སླངོ་
གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཡང་།	
བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་རྙགོ་མ་སེལ་ནས་
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
བ་ཡིན་ན།	 དསེ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་

ནག་ནང་ཁུལ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངསོ་
འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།
གསུམ་པ།	 རྒྱལ་ཁབ་སུ་གང་གིས་ཀང་བདོ་
མིར་དམིགས་བསལ་གི་དབང་བའ་ིཐབོ་ཐང་
ཁག་རྒྱ་ནག་ལ་སྤདོ་རུྒྱ་མེད་པ་དང་།	ད་ེལརྟ་
གནང་བ་ཡིན་ན་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསོ་མོལ་
གི་ལམ་ནས་གསལ་བར་ག་ོསབྐས་ཉུང་ད་ུའག་ོ
ཡི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལའང་
རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་གི་ཡོད།
བཞི་པ།	བདོ་ཀི་རང་བུྱང་ཐནོ་ཁུངས་རྣམས་
བདོ་མིར་དབང་གི་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་ལ་
དབང་གི་མེད།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་རང་
བུྱང་ཐནོ་ཁུངས་ལས་བཟསོ་པའ་ིདངསོ་རྫས་
རྣམས་བདོ་མིའ་ིབཀའ་འཁལོ་མེད་པར་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གིས་ཉ་ོཚོང་བྱདེ་རུྒྱ་མེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།
སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས།	 སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་
ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཁིམས་
དང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐད་ལ་ཞབས་འདགེས་
རླབས་ཆེན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཉ་ེ
བའ་ིཆར་ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་
ནག་གི་འཁགོ་བཤད་ལ་གཞི་མ་བཅལོ་བར་
དང་བདནེ་གི་ཁ་ཕགོས་ཤིག་ལ་སུྒར་བཞིན་
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།།	
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སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུགུབ་འབྲས་གསལ་བསྒགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་དང་།	 སབྐས་	 ༡༧	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་
བསྡུ་ཆེན་མོའི་གུབ་འབྲས་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནིགི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྒགོས་སྦྱང་
གནང་དནོ།	འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་
ཆེན་པ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་མོ་མཆོག་གི་བ་ླན་མེད་པའི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡང་དག་པའ་ིམང་
གཙོའ་ིལམ་བཟང་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་དནི་
ཆེ་བ་བཞིན།	བྱསེ་སུ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་མང་
གཙོའི་ལམ་བཟང་ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞིན་པ་
ལརྟ་གི་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་བཅའ་
སིྒག་དགངོས་དནོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	སབྐས་	
༡༧	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བཅས་ཀི་འསོ་
བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིལས་རིམ་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༧	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	ནས་དངསོ་
སུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	
༡	ཚེས་	༣	ཉནི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་
དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༡	ཉནི་

དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་བཅས་ཀི་ལས་
དནོ་ཁག་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་
སིྒག་གཞི་དགོངས་དནོ་ཐོག་མཐའ་བར་
གསུམ་དན་བདནེ་དང་།	འད་མཉམ།	རང་
དབང་ངང་ནས་ལེགས་བསུྒབས་ཐུབ་པ་བུྱང་
བར།	 དབུས་སའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་
དང་།	 འགན་འཛིན་ལས་རོགས།	 ཚོགས་
མི།	 ཟུར་དཔང་།	 ལས་བྱདེ་བཅས་ནས་
ཧུར་བསྐདེ་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་དང་།	
འསོ་འཕནེ་པ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་
ལེགས་གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ི
དསུ་རིམ་གཏན་འབབེས་བཞིན།	 ད་ེརིང་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤	ཉནི་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	
༦༩	 དང་།	 དནོ་ཚན་	 ༥༢	 པའ་ིདགངོས་
དནོ།	 བདམས་ཐནོ་བུྱང་བའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	སབྐས་	༡༧	པའ་ི
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམསཀི་མཚན་གཞུང་
རྒྱ་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།
༡།	 འད་ིལོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུ་
ཆེན་མོའི་སབྐས་སུ་རྒྱ་ནག་ནས་མཆེད་པའི་
ཏགོ་དབིྱབས་གཉནེ་རིམས་	 ༡༩	 ཚབས་
ཆེ་མནར་ཏ་ེའཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ནང་མི་
རུྒྱ་གཉསི་ལ་གཞལ་དཀའ་བའ་ིདཀའ་ཚེགས་
རིམ་བསྟདུ་བུྱང་ཡང་།	 བྱསེ་འཁོད་རང་
རིགས་རྣམས་ཀིས་སྙངི་སྟབོས་ཞུམ་པ་མེད་
པའ་ིཐགོ་ནས།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་	 ༢༦	

ནང་ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གངས་	༥༨	
འགོ་འསོ་བསྡ་ུབྱ་ཡུལ་སྡ་ེཚན་གངས་	 ༣༠༦	
ནང་དབུས་སའ་ིས་གནས་འསོ་བསྡའུ་ིཚོགས་
མི་དང་།	 ཟུར་དཔང་།	 ལས་བྱདེ་བཅས་
ཁནོ་བསྡམོས་མི་གངས་	༢༠༡༤	ནས་གཉནེ་
འཕང་ཆག་འཇིགས་ཀི་དསུ་འདརི་ངལ་བ་
ཁད་བསད་ཀིས་འསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་ཡོངས་
རྫགོས་སིྒག་མཐུན་ལེགས་བསུྒབས་ཐུབ་པ་
བུྱང་བ་ནི་རྒྱལ་བ་དགསེ་པའི་མཆོད་སིྤན་
ད་ུཕུལ་ཐུབ་པ་དང་།	 མང་ཚོགས་ཀི་མངནོ་
འདདོ་བཞིན་བསྟན་སིད་ཀི་ཞབས་འདགེས་
འསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་ཞུས་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།
༢།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་
གཞི་ལེའུ་གསུམ་པའི་དགོངས་དནོ་ལྟར་
གི་འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་ཡོངས་རྫགོས་དན་
བདནེ་འབུྱང་ཆེད།	 ས་གནས་འསོ་བསྡུའི་
ཚོགས་མི་རྣམས་འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་ཁོ་
ནའི་ཆེད་གསར་འདམེས་ཞུས་ཏ་ེརྨང་གཞི་
ས་བརྟན་ཐགོ་གོམས་པ་མདནུ་སྤསོ་ཞུ་ཐུབ་
པ་བུྱང་ཡོད།
༣།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་
གཞིར་བསྐར་བཅོས་དང་།	 འབྲལེ་ཡོད་
ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉརེ།	 དསུ་ཀི་དགསོ་
མཁ་ོབཅས་ལ་གཟགིས་ཏ་ེའད་ིལོ་འསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༨	དགངོས་དནོ།	འསོ་
འཕནེ་པའ་ིམིང་གཞུང་གསར་པ་དབེ་འགདོ་

ཡོངས་རྫོགས་གླགོ་ཀླད་ནང་འཇུག་འགོད་
གཙང་སིྒལ་ཐུབ་པ་འདསི།	 མ་འངོས་པར་
འསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་གི་རྨང་གཞི་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད་གཞུང་འབྲལེ་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་ཞིག་བཟ་ོ
འགོད་ཐུབ་པར་འབྲལེ་ཡོད་དབུས་ཀི་ལས་
བྱདེ་དང་།	 ས་གནས་འསོ་བསྡུའི་འགན་
འཛིན།	 དབེ་འགདོ་འགན་འཛིན་ཡོངས་ལ་
ལེགས་གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༤།	 དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོར་འསོ་
འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་བྱེད་
མཁན་གངས་	 ༨༣,༠༨༠	 བུྱང་བ་ནས་
སིད་སྐངོ་ཀི་དངསོ་གཞིའི་འསོ་ཤོག་དངསོ་
སུ་འཕནེ་མཁན་གངས་	 ༦༣,༩༩༡	 བུྱང་
བས་ཆ་སྙམོས་འསོ་འཕནེ་པའ་ིབརྒྱ་ཆ་	 ༧༧་
༠༢	 ཆགས་ཡོད་པ་དང་ད་ེཁངོས་འསོ་ཤོག་
རིྩས་མེད་གངས་	 ༦༠༤	 བུྱང་འདགུ་པ་ན།ི	
འདས་པའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་སྔནོ་
འག་ོདང་དངསོ་གཞི་གཉསི་ཀར་འསོ་འཕནེ་
ཆ་ཤས་བཞསེ་མཁན་གངས་འབརོ་མཐ་ོཤོས་
ད་ེཆགས་ཡོད།
༥།	 འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོར་སནྨ་པར་ཨ་རིའི་	
IFES	 རོགས་ཚོགས་ཀི་རོགས་རམ་འགོ་
འསོ་བསྡའུ་ིཤེས་བྱ་ཡར་རྒྱས་དང།	ས་གནས་
ཡོངས་ལ་འསོ་སམྒ་གསར་བསུྐན།	ཟབ་སྦྱངོ་
སོགས་ཀི་ལས་དནོ་སུྒབ་རུྒྱར་དཔལ་འབྱརོ་
རྒྱབ་རྟནེ་ཕན་ཐགོས་ཅི་ཆེ་བུྱང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ།

༦།	 ཐངེས་འདའི་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིསབྐས།	
འསོ་གཞིར་བཞངེས་མཁན་རྣམས་ནས་སིྒག་
མཐུན་རམ་འདགེས་གང་ལེགས་གནང་སོང་
ནའང་།	རང་འགུལ་ཡིན་ཁུལ་རིགས་གཅིག་
ནས་སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་སོགས་ཀི་བརུྒྱད་
འགན་མེད་འཆལ་གཏམ་དབྱནེ་སྦྱརོ་མི་ཉུང་
བ་ཞིག་སྤལེ་སོང་བས།	 རང་རིགས་ཡོངས་
ནས་རང་ང་ོའཕདོ་པའ་ིཐགོ་ནས་འཐབ་རྩདོ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་རྣལ་མ་ཞིག་བྱ་རུྒྱ་དསུ་ཀི་
དགསོ་མཁརོ་མངནོ།
༧།	 རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་མང་གཙོའི་ཁ་ེ
དབང་ལོངས་སུ་སྤད་ད་ེབཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
སིད་སྐངོ་གཅིག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་གངས་	
༤༥	 གསར་འདམེས་ལེགས་བསུྒབས་བུྱང་
ཡོད།	འདམེས་ཐནོ་བུྱང་བ་རྣམས་ནས་གཙོ་
བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་མོ་
མཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་བཞིན་ཤར་བསྐདོ་
ཐགོ།	 ཆིག་སིྒལ།	 སིྐད་སྡགུ་མཉམ་མངོ་།	
མི་རིགས་གཅིག་གི་འད་ུཤེས་འགོ་བདོ་མི་
ས་ཡ་དུག་གི་སྙངི་ལ་བརྣག་པའི་བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་ཏ་ེགཞིས་བྱསེ་
མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་གལ་ཆེའི་ལས་
དནོ་ཐགོ་འབད་དགསོ་རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེད་ེབཞིན་ད་ུསུྒབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་བཅས་ཀི་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སུ།	 དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	༡༤	ལ།།
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