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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རེང་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ལས་དནོ་དང་
འབལེ་བའ་ིསྐརོ་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	 ཚེས་	༧	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཐགོ་
ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་
ནང་དབུས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་
དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དནོ་སྐརོ་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།
སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 རང་ཉདི་
ལ་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་རེད།	 སབྐས་
དརེ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་
ཤུགས་ཆེ་འགོ་བཞིན་པའི ་གནས་སྟངས་
འགོ་སིད་སྐངོ་གིས་ལས་གཞི་དང་པ་ོད་ེཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་རང་ལ་ད་ོསྣང་བས་
ཏ་ེཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ཚོགས་
ཆུང་བཅོས་སིྒག་བེད་རུྒྱའི་མཚོན་ག་སིྒག་
བདེ་དགསོ་རིགས་བདེ་པ་རེད།	 ད་ེནས་
བདནུ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་གི་རསེ་ས་གནས་ཁག་
ནས་གངས་ཐ་ོཚད་ལནྡ་འབརོ་དང་མ་འབརོ་
བའི་གནས་སྟངས་དབང་གིས་རྒྱ་གར་དང་
བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམ་པ་དང་།	 སནྨ་ཞབས་པ།	 ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སནྨ་བཅོས་བདེ་མཁན་འབལེ་
ཡོད་འཕྲདོ་བསྟནེ་གི་ལས་བདེ།	 སནྨ་རིྩས་
ཁང་གི་ལས་བདེ་བཅས་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་པ་བཅས་ད་ལྟའི་བར་གི་བརུྒྱད་རིམ་
དབུས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སནྙ་སྒནོ་གནང་
བ་ནང་བཞིན་རེད།

ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་གར་ནང་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
བརྒྱབ་ཟནི་པ་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༡་༡༩	 ཆགས་ཀི་
འདགུ	 དའེ་ིནང་ནས་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
རིམ་པ་དང་པ་ོདང་གཉིས་པ་གཉིས་ཀར་
བརྒྱབ་ཟནི་པ་བརྒྱ་ཆ་	 ༣༨་༥༢	 ཆགས་ཀི་

ཡོད།	 སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོ
བརྒྱབ་ཟནི་པ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༢་༦༧	 ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱག་རུྒྱ་ལགྷ་
པའམ་རང་ཉིད་ཀིས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་
བརྒྱབ་སྟ་ེལན་མ་སྤྲད་པ་ད་ེའད་ཡང་ཡོད་
ངསེ་རེད།	 ཁག་གཅིག་གིས་ཁབ་རྩ་བ་ཉདི་
ནས་བརྒྱག་གི་མིན་ཟརེ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་
རེད།	 བརྒྱ་ཆ་	 ༤་༥༠	 ལགྷ་ཙམ་ལོ་	 ༡༨	
མན་གི་སླབོ་ཕུྲག་ད་ེདག་ཡིན།	 ཁྱནོ་ཡོངས་
ནས་ཡར་ཐོན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་
བབ་དང་མཚུངས་པ་ལྟ་བུ་སྔནོ་འགོག་སྨན་
ཁབ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 དམིགས་ཡུལ་
གཞིར་བཟུང་ཇི་ཙམ་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་
མང་བ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ད་ེཙམ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་ཡར་ཐོན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་གངས་ཐོ་དང་གནས་སྟངས་ནས་སུྒབ་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
བརྒྱག་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
གངས་ཐ་ོའད་ིལརྟ་སླབེ་ཡོད།	 བལ་ཡུལ་ནང་
དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་འཕྲད་པ་རེད།	 གཞུང་

ཁག་གཅིག་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་པ་རེད་ད་ེདནོ་
ཕན་ལནྡ་པ་གང་ཡང་བུང་མ་སོང་།	 འད་ིང་
ཚོས་འབད་བརྩནོ་མ་བས་པའི་རུྒྱ་མཚན་ལ་
བརནེ་ནས་མ་རེད།	 རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསདི་
བུས་དང་ལངས་ཕགོས།	 ཁབ་ཀི་ཐནོ་སྐདེ།	
འདང་ངསེ་ཡོད་མེད།	 སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་
ཛ་དག་གི་རྐནེ་པས་བལ་ཡུལ་ནང་སྔནོ་འགགོ་
སནྨ་ཁབ་བཏང་ཐུབ་མེད།	 འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་
ཉ་ིཧངོ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་རོགས་པ་
གནང་སྟ་ེད་ལྟའི་སབྐས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་ཚ་
ཚ་འུར་འུར་ངང་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱག་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་
སྔནོ་འགོག་སནྨ་ཁབ་བརྒྱག་རུྒྱར་བདོ་རིགས་
དང་ས་གནས་ཡུལ་མི་དབར་དབེ་བ་མེད་

པར་དང་པ་ོདང་གཞག་བས་ནས་མཐུན་རྐནེ་
སྦྱར་གནང་བར་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་བལ་
ཡུལ་གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ལ་ྟལས་རིམ་འག་ོབཞིན་པའི་གནས་སྟངས་
འདིའི་འགོ་ནས་སྔནོ་འགོག་སནྨ་ཁབ་གཅིག་
བརྒྱབ་ཟནི་པའ་ིབརྒྱ་ཆ་	 ༢༥	 ཙམ་ཆགས་
ཀི་འདགུ	 སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་གཉསི་ཀར་
བརྒྱབ་ཟནི་པ་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠་༥༠	 བཅས་ཁྱནོ་
བསྡམོས་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་བརྒྱ་
ཆ་	༣༦	ཙམ་ལ་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱབ་
ཟནི་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 གུབ་
འབས་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོསིྤ་སྒརེ་གཉིས་ཀིས་
མཉམ་རབུ་ཀི་ནསུ་པ་བཏནོ་པ་ལ་བརནེ་ནས་
བུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ང་ོའཛིན་
གནང་དགསོ།	ང་ོའཛིན་གནང་བ་ནང་བཞིན་
ད་རེས་མཉམ་རུབ་ཀི་ནསུ་པ་སྤུངས་མཁན་
སིྤ་སྒརེ་ཡོངས་དང་།	 ལགྷ་པར་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་དང་ཚོགས་པ་སིྐད་སྡགུ	 སིྒག་འཛུགས་
མང་དག་ཅིག་གིས་མཐུན་འགུར་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོགནང་བུང་།	 ད་ེདག་ཚང་མར་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་འདི་མ་འངོས་པར་
ཞི་འཇམ་བུང་བའི་རེས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་
མར་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་ཚུལ་ད་ུཕག་
འཁྱརེ་འབུལ་རུྒྱར་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་གསུངས།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཁར་དམར་དགནོ་པ་སྒ་ོརྒྱག་དགསོ་པ་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སྐ་སར་འབབ་
དགསོ་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀན་སུའུ་ཞིང་
ཆེན་གི་ཁོངས་གཏགོས་སུ་ཡོད་པའི་མཁར་
དམར་དགོན་པ་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་པ་དང་གྲྭ་
བཙུན་རྣམས་སྐ་སར་འབབ་དགོས་པའི ་
བཙན་བཀའ་བཏང་འདགུ་པར་བརནེ་མཁར་
དམར་དགོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ནས་ངུ་
ངག་གིས་ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་གནང་ཡོད།
མཁར་དམར་དགནོ་པ་ན་ིཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་
ཁ་ཆེ་མི་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་ཉངི་ཤཱ་ཀྲའ་ོ
ཡུང་ཅིན་རོང་ཤིས་ཧ་ོགངོ་བརྡལ་ད་ུཆགས་
ཡོད་པ་དང་།	 དསུ་རབས་	 ༡༢	 ནང་ས་སྐ་

འག་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་རྒྱ་སྐདེ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན།	སིྤ་ཚོགས་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་ནང་བརྙན་ཐུང་ཞིག་ཁྱབ་
བཞིན་པའི་ནང་མཁར་དམར་དགོན་པའི་གྲྭ་
བཙུན་རྣམས་ཀིས་ངུ་འབདོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་
ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་
ཚོའི་འཕྲདེ་དར་སྟངེ་བཙན་དབང་གིས་དགེ་
འདནུ་པ་ཕིར་ཕུད་དང་སྐ་སར་འབབ་དགསོ་
ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་དང་འགལ་བ་
རེད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།	མཁར་དམར་དགནོ་
པ་སྒ་ོརྒྱག་དགསོ་དནོ་ན།ི	 གསར་འགུར་

བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 ན་
ནིང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཁྱབ་བརྡལ་བུང་སབྐས་མཁར་དམར་དགོན་
པའི་བླ་མ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་ཀི་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ས་གནས་གང་སར་
གནས་པའི་ཁོང་གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ལག་
ནས་རྒྱ་སྒརོ་ཁི་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞལ་འདབེས་
སུ་བསྡསུ་ཡོད་སྟབས།	 ས་གནས་སདི་གཞུང་
གིས་དགོན་པར་རྒྱ་སྒརོ་ཕནོ་ཆེན་དའེི་ཡོང་
ཁུངས་སྐརོ་འད་ིརྩད་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ལོ་རེའི་དགོན་པའི་ཡོང་འབབ་དང་ས་ཁང་

ཕདེ་ཀ་ས་གནས་སིད་གཞུང་ལ་སྤྲདོ་དགོས་
པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བར་མཁར་དམར་
དགོན་པའི་ངསོ་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད་
པར་བརནེ།	 ས་གནས་སདི་གཞུང་གིས་
མཁར་དམར་དགནོ་པ་སྒ་ོརྒྱག་དགསོ་པ་དང་
གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སྐ་སར་འབབ་དགོས་པའི་
བཙན་བཀའ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐརོ་
འཁདོ་ཡོད།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༦	ཉནི་
གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༥།༠༠	ཙམ་ལ་ལྷ་ོསིྤ་དུང་འཕར་
ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་གསར་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་བུང་བའི་ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀའི་མངའ་སྡའེི་
བླནོ་ཆེན་ཤི་བསྷ་ཝ་རཱཇ་སཽ་མཱ་པཱ་བྷ་ོམི་ཡ་	 (Shri	
Basvaraj	 Somappa	 Bommai)	 མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་གང་ཉདི་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་
ད་ུབདམས་ཐནོ་བསྐ་ོགཞག་བུང་བར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་ལྷ་ོགཞིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
ང་ོཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྒ་ོགསུམ་གུས་པ་ཆེན་པའོི་དགའ་
བསུ་དང་།	 ཐུགས་བཞདེ་མཛད་འཕྲནི་འབད་
མེད་ལྷུ ན་གིས་གུབ་སྟ་ེལས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་
དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱའི་སྨནོ་འདནུ་གངས་
མེད་ཡོད་ཅསེ་སནྙ་སེང་ཞུས་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
ལ་གནང་བའི་འཚམས་འདའིི་ཕག་བིས་དང་
།	 མཇལ་རནེ་སྟནོ་པའ་ིསྐ་ུབརྙན།	 ༸རྒྱལ་བའ་ི
བཀའ་གསུང་ཁྱབ་གདལ་གི་ལས་འཆར་ང་ོབརོ་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་དཔ་ེ
ཁག་གཉསི་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས།	 ཀར་ཎ་ཀྲ་
ཀ་མངའ་སྡ་ེན་ིརང་ཅག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་ལྷ་ོཕགོས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་
དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་གནང་མཁན་རིས་སུ་མ་མཆིས་
པའི་ཆོས་སྡ་ེཆེ་ཁག་དང་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་
ལ་ྔཡི་ཆགས་ཡུལ་སམ་བསྟ་ིགནས་ཀང་ཡིན།	 ད་
ལྟའི་ཆར་ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྡའེི་ནང་བདོ་མི་
གངས་ཁྱནོ་བསྡམོས་ལ་ྔཁ་ིཙམ་གཏན་འཇགས་སུ་
གནས་ཡོད།	 བདོ་མི་ད་ེདག་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་
གཟགིས་སྐངོ་འགོ་འཚོ་མུས་སུ་ཡོད་པ་བཅས།	།		

ལྷ་ོསིྤས་ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀའི་མངའ་སྡའེི ་བླནོ ་ཆེན་
མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་གླུ་གར་དང་རོལ་མོ་
སོགས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ཨ་ར་ུ
ཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མོན་ར་དབང་གི་རིག་གཞུང་
འཁབ་སྟནོ་བསྟ་ིགནས་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་གངས་དགུ་
ལ་ཟླ་བ་གསུམ་རིང་གླུ་གར་དང་རོལ་མོ་སོགས་
ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕལེ་ལགས་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ།	 ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིམོན་ར་དབང་
གི་སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་གླུ ་གར་
དང་རོལ་མོ་སོགས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་ལས་རིམ་འགོ་
འཛུགས་ཀིས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་
གནང་ཡོད།སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པའི་འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕལེ་ལགས་ཀིས་ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་
དང་ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ཆོས་རིག་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དབུ་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དབང་འདསུ་
མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སྔར་ཡོད་མོན་གི་སལོ་
རུྒྱན་རིག་གཞུང་རྣམས་མི་ཉམས་གོང་སྤལེ་སདླ་
འབད་བརྩོན་དང་སྦྲགས་རུྒྱན་འཁྱོངས་གནང་
ཐུབ་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་།	 ཕགོས་
མཚུངས་ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མོན་ར་དབང་
གི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་བསྟ་ིགནས་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་
དགུ་ལའང་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་ག་ོསབྐས་ད་ེ
དག་གཙོ་ཆེར་བཟུང་དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་པ་རངོ་སྤྲ་ོཚིགས་དགནོ་པའ་ིདག་ེབསྐསོ་དཀནོ་མེ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣	
ཉནི་བདོ་ནས་གནས་ཚུལ་འབརོ་བར།	 ཟླ་

སྔནོ་མའ་ིཚེས་	 ༢༠	 ཡས་མས་ཤིག་རྔ་པ་
རངོ་སྤྲ་ོཚིགས་དགནོ་པའི་དག་ེབསྐསོ་དཀནོ་

མེ་ལགས།	རང་ལོ་	༤༥	ཙམ་ཡིན་པ་ཁངོ་
རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེད་ལ་ྟམུ་
མཐུད་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་ཅིང་དནོ་དག་
ཅིའི་ཕིར་འཛིན་བཟུང་བས་པ་སོགས་ཞིབ་
ཕྲའ་ིགནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ།	 དག་ེ
བསྐསོ་དཀོན་མེ་ལགས་ནི་སྤྲོ་ཚིགས་ཡུལ་
ཚོའི་སྤྲ་ོཚིགས་སྡ་ེབའི་གླང་ཚང་ཡིན་ཞིང་།	
ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་སྤྲ་ོཚིགས་དགོན་པར་
ཆོས་ཞུགས་བས་པ་ཞིག་ཡིན།

ད་ེམིན་ཉནི་ཤས་སྔནོ་རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པའི་
གྲྭ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས།	 ལོ་	 ༡༠	
ལགྷ་ལ་བཙོན་འཇུག་བས་རསེ་གླདོ་གལོ་ཐབོ་
ཡོད་ཀང་ཁངོ་གི་གཟུགས་པའོ་ིགནས་སྟངས་
སོགས་གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་མ་བུང་།	 ཁངོ་
ན་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༦	ཉནི་རྒྱལ་
གཅེས་པ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་
རལོ་གནང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་པའི་

གནས་ཚུལ་ལ་བསྙད་བཏགས་ནས་ལོ་དའེི་
ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	ཉནི་འཛིན་བཟུང་བས་
ཏ་ེཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༨	ཉནི་འབར་ཁམས་
འབིང་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་
བས་ལོ་བཅུ་གསུམ་གི་བཙོན་འཇུག་ཐག་
གཅདོ་བས་ཏ་ེཉ་ེཆར་ལོ་	 ༡༠	 ལགྷ་འདས་
རསེ་དསུ་ཡུན་མ་ཚང་གོང་གླདོ་གལོ་བཏང་
ནས་ཕ་ཡུལ་ད་ུའབརོ་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

ཨུ་ར་ུསུ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་རི་བ་ོམཐ་ོཤོས་ཨིལ་བྷ་ིར་སིའ་ིསྟངེ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཨུ་ར་ུསུའ་ིཨོ་རན་བགྷ་མཐ་ོསླབོ་
(Orenburg State Medical University) 

ཏུ་ཕི་ལུགས་གསོ་རིག་ (MBBS, MD)	ཐགོ་
ལོ་རིམ་མཐའ་མའ་ིསླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་པ་

བསྟན་འཛིན་འཕྲནི་ལས་ལགས་ཀིས་ཨུ་རུ་
སུ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་རི་བ་ོམཐ་ོཤོས་ཨིལ་
བྷ་ིར་སིའ་ི (Mount Elbrus) སྟངེ་འཛེགས་
ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།	 རི་བ་ོཨིལ་བྷ་ིར་སི་ན་ིཨུ་ར་ུསུ་དང་
ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་རི་བ་ོམཐ་ོཤོས་ད་ེཡིན་ཞིང་།	
ས་བབ་མཐ་ོཚད་རྒྱ་མཚོའ་ིངསོ་ནས་མི་ཊར་	
༥༦༤༢	ཙམ་ཡོད།
ད་ེཡང་བསྟན་འཛིན་འཕྲནི་ལས་ལགས་ཀིས་
རི་བ་ོཨིལ་བྷ་ིར་སིའི་སྟངེ་འཛེགས་པའི་སྐརོ་

གསུང་དནོ།	 རང་ཉདི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༨	ཚེས་	༣	ཉནི་རི་བ་ོཨིལ་བྷ་ིར་སིའ་ིསྟངེ་
འབརོ་བུང་།	རི་རྩརེ་སླབེས་པར་བདནུ་ཕྲག་
གཅིག་ཙམ་བགརོ་སོང་།	 ངས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་སྒེང་འཛུགས་ཞུ་རུྒྱའི་ཀུན་སླངོ་ཞིག་
ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་རི་བ་ོཨིལ་བྷ་ིར་སིའི་
སྟངེ་འཛེགས་པ་ཡིན།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒངེ་འཛུགས་ཞུས་པ་དསེ་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་
མཚོན་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཨུ་རུ ་ སུ ་ནང་བཞུགས་པའི ་རིང་བསྟན་

འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལགས་ཀིས་ས་གནས་
ཡུལ་མི་གོགས་པ་ོགང་མང་བསིྒགས་ཏེ་
བ ོད ་ ཀི ་དངོས ་ཡོད ་གནས་སྟངས་སྐ ོར ་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨུ་
རུ་སུ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་རི་བ་ོམཐ་ོཤོས་
ཨིལ་བྷ་ིར་སིའི་སྟངེ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་
འཛུགས་གནང་སྟ་ེབ ོད་མིའི ་འཐབ་རྩོད་
དང་བདནེ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་
སོགས་མཚོན་ཐབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།

ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཞི་བ་ཚལ་ཕ་ོབང་ད་ུཡོད་པའ་ིདག་ེའཕལེ་གླངི་ཕ་ོབང་
ཉམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ཀིས་རེ་སྐལུ་
ཞུས་པ་ལྟར་ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཞི་བ་ཚལ་ཕ་ོབང་
ད་ུཡོད་པའི་དགེ་འཕལེ་གླིང་ཕ་ོབང་ཉམས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ལ་དྭགས་སླ་ེརུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་
ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་
སོན་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༦	ཉནི་དག་ེའཕལེ་གླངི་ཕ་ོབང་ད་ུཆེད་ཕབེས་

ཀིས་རགོ་ཞིབ་གནང་རསེ་དག་ེའཕལེ་གླངི་ཕ་ོ
བང་ཉམས་གསོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞིའ་ི
སྐརོ་གསོ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།
ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་
སོན་ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུལ་དགྭས་སླ་ེའཛུགས་
སུྐན་འཆར་འགདོ་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་སྐ་ུ
ཞབས་ན་ིསཱར་ཨེ་མ་ཌི་	 (Nisar Ahmed)	
ལགས་དང་།	 ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་དབང་ཕུག་
ལགས།	 དག་ེའཕལེ་གླངི་ཕ་ོབང་གི་དཀནོ་

གཉརེ་བསྟན་འཛིན་བཟདོ་པ་ལགས་བཅས་
ལནྷ་བཅར་གནང་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་ལོ་མཐོན་པརོ་ཕབེས་ཡོད་
སྟབས།	 ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་
རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགེ་འཕལེ་
གླིང་ཕ་ོབང་ད་ུབཞུགས་པའི་རིང་ལ་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྟབས་བད་ེཡོང་སདླ་དག་ེ
འཕལེ་གླིང་ཕ་ོབང་གི་ར་བའི་ནང་གླགོ་སསྐ་

གསར་སུྐན་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལམ་ཁ་ཉམས་
གསོ་ཡིས་མཚོན་པའི ་མཐུན་རྐེན་གང་
ལེགས་བསུྐན་རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐུ་ཞབས་
བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་སོན་ལགས་ཀིས་གནས་ཆུང་
སྐུ་རནེ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གུབ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་གནང་ཡོད།	 གནས་ཆུང་
སྐུ་རནེ་ཐུབ་བསྟན་དངསོ་གུབ་མཆོག་ད་ལྟ་
ལ་དྭགས་ཁུལ་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་དང་དགེ་

འཕལེ་གླིང་ཕ་ོབང་ད་ུབཞུགས་མུས་ཡིན།	
ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་
སོན་ལགས་ཀིས་དགེ་འཕལེ་གླིང་ཕ་ོབང་
ཉམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་
དགེ་འཕལེ་གླིང་ཕ་ོབང་གི་དཀོན་གཉརེ་
བསྟན་འཛིན་བཟདོ་པ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱའ་ིབཙོན་ཁང་ད་ུཡོད་པའ་ིརྡ་ོར་ེབཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་གཟུགས་གཞིའ་ིགནས་སྟངས་ཛ་དག་ཆགས་པ།
༄༅།	།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	
ལོའི་ས་བི་ཞི་རོལ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཞི་རོལ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་
ལྐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་མཐུན་འགུར་དང་བཙན་
བལོ་ཏུ་ཡོད་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཁག་ལ་མ་
དངུལ་གི་རོགས་སྐོར་བས་པའི་ཉསེ་མིང་
འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོར་ལ་ྷས་གྲྭ་བཞི་བཙོན་
ཁང་ད་ུཚེ་བཙོན་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་
ལ་ྷས་གཡག་མགནོ་ཁང་གི་སིྦྱན་བདག་རྡ་ོར་ེ
བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་གཟུགས་གཞིའི་གནས་
སྟངས་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའ་ིས་བི་ཞི་རལོ་
ཆེན་མོའི་སབྐས་ཞི་རལོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ལྐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
མཐུན་འགུར་དང་།	 བཙན་བལོ་ཏུ་ཡོད་

པའི ་སིྒག་འཛུགས་ཁག་ལ་མ་དངུལ་གི་
རོགས་སྐརོ་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་ལ་ྷསའི་
གཡག་མགནོ་ཁང་གི་སིྦྱན་བདག་རྡ་ོར་ེབཀྲ་
ཤིས་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་སིྐལ་
བས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	༢༦	ཉནི་ལ་ྷས་འབངི་རིམ་མི་དམངས་
ཁིམས་ཁང་གིས་གསང་བའི་ངང་ཁིམས་རྲྭ་
ཚོགས་ཏ་ེརྡ་ོར་ེབཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་བུ་ལོན་
གཡོ་ལེན་བས་ཡོད་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་ཚེ་
བཙོན་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་རྡ་ོརེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ལོ་
མང་རིང་བཙོན་འཇུག་བས་ཏ་ེམི་སྤདོ་ལས་
འདས་པའི་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་
བའི་རྐེན་གིས་ད་ལྟ་ཁོང་ལ་སྙིང་གི་ན་ཚ་	
དང་།	 ལུས་པ་ོསྐངས་པ།	 གཞང་འབུམ་

སོགས་ཀི་ནད་གཞི་ལྕ་ིམོ་ཕགོ་ཡོད་སྟབས།	

གཟུགས་གཞིའ་ིགནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་རྡ་ོར་ེ
བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཁངོ་གི་ནང་མི་དང་ཁམིས་
རྩདོ་པར་ཐུག་འཕྲད་བདེ་འཇུག་གི་མེད།	
བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་
འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གིས་ན་ནངི་ལོར་
སྤལེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་གཞིག་ན།	 རྡ་ོར་ེ

བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༣	 ལོར་ལ་ྷས་འབངི་རིམ་མི་དམངས་
ཁིམས་ཁང་ལ་ཐངེས་དང་པ་ོཞུ་འབདོ་བས་
ཡོད་ཀང་ད་ེལ་ལན་འདབེས་གང་ཡང་མ་
བས་པར་ལོ་དུག་ཕིན་པའ་ིརསེ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ནང་ཞུ་འབདོ་དརེ་ངསོ་
ལེན་བས་མེད་པ་དང་།	 ཟླ་བ་རསེ་མར་
ཐེངས་གཉིས་པ་ཞུ་འབདོ་བས་རསེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༦	ཉནི་རྡ་ོར་ེབཀྲ་ཤིས་
ལགས་དང་ཁོང་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་གཉིས་
ཕན་ཚུན་ཐུགས་འཕྲད་བུང་ཡོད་འདགུ་པ་
དང་།	 ཁངོ་བཙོན་འཇུག་བས་པའ་ིརསེ་རྒྱ་
ནག་གི་དབང་འཛིན་པས་ཁངོ་གི་སནྙ་གགས་
ཆེ་བའ་ིགཡག་མགནོ་ཁང་དང་།	 ད་ེབཞིན་
གཞིས་ཀ་རྩ་ེལ་ཡོད་པའི་མགནོ་ཁང་སོགས་

གཞུང་བཞསེ་བཏང་ཡོད།
རྡ་ོར་ེབཀྲ་ཤིས་ལགས་ན།ི	 གུབ་འབས་ཆེས་
ལེགས་ཤོས་བུང་བའི་བདོ་པའི་ཚོང་པའི་
གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༣	
ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མིར་ཞུགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	
ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སིད་གཞུང་གི་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་ཧུ་ཅིན་ཐའ་ོ	 (Hu	 Jintao)	
དང་།	 སདི་བླནོ་ཟུར་པ་ཝུན་ཅཱ་པ་ོ	 (Wen	
Jiabao)	 དང་ཐུག་འཕྲད་བས་མངོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 སབྐས་དརེ་ས་གནས་དམར་ཤོག་
སིད་གཞུང་གིས་ཕུལ་བུང་གི་གཞོན་སྐེས་
བཅུའི་ཁོངས་སུ་མིང་བཏནོ་ཡང་བས་མངོ་
ཡོད་པ་བཅས།	།



3 TIBETAN NEWS  11th August 2021 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དབུས་པའ་ིཚོགས་མི་
རྣམས་ཀིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༡	ཐགོ་
ཕི་དིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བའི་སབྐས་དབུས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་འཕྲདོ་བསྟནེ་དུང་
ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་འཚམས་
འད་ིདང་འབལེ་གསུང་དནོ།	 	 རྩ་བའ་ིཟླ་
བ་བཅུ་དུག་བཅུ་བདནུ་རིང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཐོག་ལས་དནོ་སྣ་མང་སྤལེ་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 དབུས་ཛ་དག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་
སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་ཅིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་དན་བུང་།	
ཕི་ལོ		༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༤	ཡས་
མས་ནས་བཟུང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ཚང་
མར་ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའི་གོ་རགོས་
སྤལེ་བའ་ིཐགོ་གཙོ་བརོ་ཁ་རས་གནོ་རུྒྱ་དང་།	
ལག་པ་ཡང་ཡང་འཁུད་དགོས་པ་ལས་
གཞན་སནྨ་བཅསོ་གང་ཡང་མེད་སྐརོ་སོགས་
ཀི་ལམ་སྟནོ་སྔནོ་ཚུད་ནས་གནང་ཡོད།ད་ེ
རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ཉནི་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་གནང་ཡོད།	 ཕི་
ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡	 ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཡོངས་རགོས་ནམ་རུྒྱན་
ཕག་ལས་རྣམས་སྔ་དགོང་བས་པ་དང་།	
ཚོགས་ཆུང་བཅུ་དུག་དང་བཅུ་བདནུ་ལ་
བགོས་ཏ ེ་ལས་དོན་འགོ ་བཙུགས་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྒ་ོརྒྱ་རིམ་པ་
དང་པ་ོབསམྡས་སབྐས་བདོ་མི་མང་དག་ཅིག་
སོ་སོའི་ཁིྱམ་ད་ུལོག་བཞིན་ཡོད་པའི་སབྐས་
དརེ་སྔནོ ་འགོག་ཐབས་ལམ་ནས་བཟང་
ཤོས་ཟུར་འཇོག་གི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤྲོད་
བདེ་རུྒྱ།	 ད་ེདང་མཉམ་ད་ུབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཁང་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་གཉསི་ཟུང་
སྦྲལེ་གི་ཐགོ་ནས་གསོ་རིག་ལུས་སེམས་ནསུ་
གསོའི་སྨན་གཏངོ་སྟངས་ཐད་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལུགས་ཀི་སནྨ་དང་གསོ་
བ་རིག་པའི་སནྨ་གཉསི་ཀར་ནསུ་པ་གཅིག་
པ་ལ་ྟབུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
སྨན་རམས་པ་བརྒྱད་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་གསོ་རིག་ལུས་སེམས་ནསུ་གསོའི་སནྨ་
འགོག་དབ་ེཟུར་འཇོག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་
ཚང་མར་བག་ོབགམེས་ཞུ་གི་ཡོད།	 ད་བར་
བདོ་མི་གངས་སྟངོ་ཕྲག་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་
ཙམ་ལ་ལུས་སེམས་ནསུ་གསོའི་སྨན་བགོ་
བགམེས་གནང་ཡོད།	 འབུམ་བདནུ་ཅུ་དནོ་

བརྒྱད་འག་ོསོང་བཏང་འདགུ	ཟུར་འཇགོ་ཏུ་
བཞུགས་ཟནི་པའི་རསེ་ནད་རགས་ཡོད་མེད་
བརག་དཔྱད་ཀི་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད།
བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཆ་བཞག་ན་བདེ་
ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་
བཙོན་འགུས་སོགས་ཀིས་རྐང་འགན་བཞསེ་
པའི་ཐགོ་ནད་རགས་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་
གནང་ཡོད།	 བརག་དཔྱད་ཀི་འག་ོགནོ་བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་ནས་གསོལ་རས་གནང་

བ་རེད།	 ནད་རགས་ཐནོ་པའ་ིརིགས་ཏགོ་
དབིབས་ངལ་གསོ་ཁང་  (Covid Care 

Centre)	 ཞསེ་ཟུར་ད་ུབཙུགས་ཏ་ེསནྨ་པ་
དང་སནྨ་ཞབས།	ཞལ་ལག	གད་པ།	མཚན་
སུང་བཅས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ད་ཆ་ནད་པ་
ཉུང་ད་ུཕིན་པར་བརནེ་ཏགོ་དབིབས་ངལ་
གསོ་ཁང་སྦལེ་ཀབོ་ཀིས་གཙོས་ས་གནས་ལ་ྔ
དུག་ཙམ་ལས་མེད།	 	 	 དེ་ེས་ྔསནྨ་བཅསོ་
ཁདོ་ཁག་གཅིག་ནས་སོ་སོའི་ངསོ་ནས་སནྨ་
བཅོས་འག་ོགནོ་བཏང་དགོས་བུང་ཡོད།	
འནོ་ཀང་ང་ཚོའི་སྨན་དདོ་དང་རྒྱ་གར་གི་
སནྨ་ཁང་ཁག་གི་སནྨ་བཅསོ་ཀི་རིན་པར་ཧ་
ཅང་ཁྱད་པར་འདགུ
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
སདི་སྐངོ་གི་ལས་ཁུར་ཞུས་པའ་ིརསེ་ཏ་ེཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	ཉནི་ནས་བཟུང་སནྨ་
བཅོོས་ཀི་འག་ོསོང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ནར་གཏངོ་གནང་རུྒྱའི་དགངོས་བཞསེ་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་ཆེར་འག་ོབའི་
ད ུས་ད ེར་ནད་པ་དང་དངོས་སུ ་འབ ེལ་
གཏུག་བུང་བའི་མི་རྣམས་ངོས་འཛིན་བ་
རུྒྱ་   (Contact Tracing)	 ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་
པ་ཚེ་བརན་ལགས་དང་བད་ེལགས་སྨན་
ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བཙོན་འགུས་
ལགས།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་བདེ་བཅས་ལ་
ནད་པ་དང་དངོས་སུ་འབལེ་གཏུག་བུང་

བའི་མི་རྣམས་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱའི་ཟབ་སྦྱངོ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་རིམ་པར་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཁྱབ་ཁངོས་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ།	 ཚོགས་པ་སོགས་
ལ་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་ཡོད།	 བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁདོ་སབྐས་ད་ེདསུ་གནས་
སྟངས་ཛ་དག་ངང་ལྷུང་བའི་སབྐས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
སྡ་ེཚན་གཉསི་ཀི་སྒ་ོནས་དབ་ེཡོད།	 དང་

བླངས་དང་ཆོད་གན་ངོ་བ་ོཐོག་ནས་ལས་
བདེ་ཀི་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད།	 ད་བར་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁདོ་མི་
གངས་	 ༡༦༥	 ཙམ་བཀདོ་འཛུགས་གནང་
འདགུ	ད་ེནས་རིམ་པར་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
ཐནོ་ཡོད།	 ད་ེདསུ་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་སྔནོ་
འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱག་རུྒྱར་ཞདེ་སྣང་བདེ་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་།	 ས་སྐ་གངོ་མ།	 ད་ེབཞིན་
རིམ་པར་བ་ླཆེན་རྣམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་སནྨ་
ཁབ་བསྐནོ་པར་བརནེ།	 བདོ་མི་རྣམས་སྔནོ་
ཁབ་བརྒྱག་རུྒྱ་འག་ོབཙུགས་སོང་།
ད་ཆ་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་སྔནོ་ཁབ་
བརྒྱབ་ཟནི་པ་མང་པ་ོཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ཏུ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་སནྨ་བཅོས་ཀི་མཐུན་
འགུར་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞིན་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་
འགོ་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་
བརྒྱད་ཀིས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་
སེམས་ཁམས་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་འབལེ་
བའི་ཐགོ་ཁ་པར་དང་ད་ལམ་བརུྒྱད་སེམས་
ཁམས་སླབོ་གསོའི་ལས་གཞི་་འགོ་བཙུགས་
ཀིས་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་ཡོད།	
འདི་རིགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་ཕག་
དངུལ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་ (USAID) 

དང་	(PRM)	རོགས་ཚོགས།		ཚོགས་སྒརེ་
མང་པསོ་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད།	 ཁག་
གཅིག་གིས་དངསོ་པའོི་མཐུན་འགུར་གནང་
ཡོད།	ཐ་ོགཞུང་ལརྟ་ན་རོགས་དངུལ་གནང་
མཁན་ཚོགས་པ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་དང་
སྒརེ་མང་པ་ོཞིག་འདགུ	 ངས་ག་ོསབྐས་འད་ི
བརུྒྱད་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་ཚོགས་
སྒརེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འག་ོལས་ཡོངས་

ནས་ཛ་དག་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་ཞབས་
འདགེས་ཞུས་ཐུབ་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཆེན་
པ་ོཡིན་བསམ་པ་དན་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེརིང་
འདརི་དབུས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་
དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚང་
མ་ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དང་པ་ོདང་གཉསི་
པའི་ལམ་སྟནོ་གནང་མཁན་༸སྐའིུ་བ་ླསནྨ་པ་
ཚེ་དབང་ར་མགིན་ལགས་དང་ས་འད་ུཚང་
ཚེ་བརན་རྡ་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ཡིན།	ཞསེ་
སོགས་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།		བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
བསྐར་སིྒག་གནང་རསེ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངསོ་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༢	ཉནི་
ད་ལམ་བརུྒྱད་ནད་རླབས་གསུམ་པ་སླབེས་པ་
ཡིན་ན་དའེི་སྔནོ་འགོག་ག་སིྒག་སདླ་རྒྱ་བལ་
གཉསི་ནང་ཡོད་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ཚུད་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་
ཁྱནོ་	 ༧༠	 ལགྷ་གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་།	
སླབོ་སིྤ་རྣམ་པ།	 འབལེ་ཡོད་སནྨ་ཞབས་པ་
བཅས་དང་ལནྷ་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 ༸སྐའུ་ི
ཕི་ལུགས་བ་ླསནྨ་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་རྡ་ོ
ར་ེལགས།	 ༸སྐའུ་ིབདོ་ལུགས་བ་ླསནྨ་པ་ཚེ་

དབང་ར་མགིན་ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་ནད་རླབས་གསུམ་པ་དང་འབལེ་བའི་
དནོ་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད།
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་ཐུགས་
འགན་བཞསེ་རསེ་དསུ་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ནང་རྒྱ་
བལ་གཉསི་ཀི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ི
སྡ་ེཁག་ལ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་བརྒྱ་དང་ལ་ྔབཅུའ་ི
མཐུན་རྐནེ་སྦྱར་ཐུབ་ཡོད།	མཐུན་རྐནེ་དའེ་ི
ནང་ལུས་ཟུངས་གསོ་བདེ་བདོ་སནྨ་དང་།	ཁ་
རས།	ད་ཐགོ་གི་སླབོ་ཁདི་མཐུན་རྐནེ།	སགོ་
རུླང་འཕུྲལ་ཆས་  (oxygen concentrator)	
སོགས་ཚུད་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་
གསུང་དནོ།	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལས་
འགན་གཙོ་བ་ོན།ི	 དང་ཐགོ་ནས་བདོ་སནྨ་
འདང་ངསེ་བཞིན་པ་བཟ་ོརུྒྱ་རེད།	 སུམ་ཆ་
གཉསི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་གསུམ་
ཆ་གཅིག་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་གནང་
རུྒྱ་རེད།	 ལས་གཞི་གཉསི་པ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཕགོ་སྟ་ེདག་སྐདེ་མ་ཕིན་བར་
ད་ུབདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་ནས་བདོ་པ་དང་
རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་སྨན་སིྦྱན་གི་ལམ་ནས་
གསོལ་སནྨ་འབུལ་གི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔ	 (SARS)	
ནད་ཡམས་སྐབས་བདོ་སྨན་གིས་གཟངེས་
སུ་ཐནོ་པའི་ཞབས་འདགེས་གུབ་པར་བརནེ།	
ད་ཆ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ནད་རགས་
འད་ིབཞིན་ད་ེས་ྔ	 (SARS)	 ནད་ཡམས་ཀི་
ནད་རགས་དང་འད་མཚུངས་ཡོད་སྐརོ་
བཤད་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལས་
ཁུངས་འད་མིན་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་དང་འབལེ་བའི་གསོལ་སྨན་བསྟནེ་
ཕགོས་སྐརོ་ཕག་བསི་ཕུལ་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་	 (Mentsekhang External Emer-

gency Team)	 ཞསེ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད་
པའི་ཐོག་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་འག་ོབཞིན་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་པ་དང་སིྒག་འཛུགས་མང་
དག་ཅིག་གིས་བདོ་སྨན་འཚོང་རོགས་ཞེས་
འབདོ་སྐལུ་མང་པ་ོཞིག་གནང་གི་ཡོད།	འནོ་
ཀང་ང་ཚོས་བདོ་སྨན་བཙོང་རུྒྱ་མིན་སྐརོ་
ཞུས་ཡོད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་
རྐནེ་གིས་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་ཁདོ་བདོ་སནྨ་
ལ་དགའ་ཞནེ་དང་གདངེས་འཇགོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བཞིན་འདགུ	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
མཐར་བདེ་ལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙོ་གཙོས་སྡ་ེཁག་
གཞན་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་མང་དག་ཅིག་
གསུངས་སོང་།	 ངས་དམིགས་བསལ་གང་
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ཡང་ཞུ་རུྒྱ་མེད།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་ས་ྔལོ་འཛམ་
གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀིས་རྐེན་པས་མི་མང་ལ་དཔལ་
འབརོ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་དེ་སྔའི ་བཀའ་ཤག་གིས་ཏོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ལ་གཟིགས་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་དགུན་
ཚོང་ད་ུབསྐདོ་མི་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་
པར་བདོ་མི་མང་དག་ཅིག་ཕབེས་མེད།	 ད་
ཆ་ནད་ཡམས་ཞི་རུྒྱ་མེད་སྟབས་དགུན་ཚོང་
ད་ུམ་ཕབེས་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཐབས་དཀའ་

བར་བརནེ་དགུན་ཚོང་ད་ུཕབེས་པའི་སབྐས་
ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ ་འགོག་
དང་འབལེ་བའི་ལམ་སྟནོ་ཁག་ཕག་བསྟར་
གནང་རོགས།	 དགུན་ཚོང་ད་ུབསྐདོ་པའ་ི
སབྐས་དགུང་ལོ་མཐ་ོབ་དང་ནད་རིགས་ཡོད་
མཁན་རྣམས་ཕབེས་མི་དགསོ་པ་གཙོ་འདནོ་
གནང་གལ།	 དགུན་ཚོང་སདླ་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་རསེ་དང་ཐོག་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགགོ་དང་འབལེ་བའ་ིལམ་སྟནོ་
ཐད་ད་ོསྣང་དང་།	 ས་གནས་སུ་སནྨ་ཁང་
གང་ད་ུཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་ཐད་སྔནོ་ཚུད་

ནས་ག་སིྒག་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འབདོ་སྐལུ་གཉསི་པ་ཁ་རས་
ཉསི་བརྩགེས་གནོ་རུྒྱ་དང་དགུ་སེལ་བདེ་སྤདོ་
བདེ་དགསོ་རུྒྱ།	 ལག་པ་ཡང་ཡང་འཁུད་
དགསོ།	 ད་ེརིང་གཏམ་བཟང་ཞིག་ལ་བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་མངགས་རསེ་
ད་ལ་ྟཐབོ་ཟནི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས་གུབ་མཚམས་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་
ཁང་གི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པ་རིན་ཆེན་
བཟང་མོ་ལགས་ཀིས་ནད་རགས་མངནོ་ཚེ་

ལྷདོ་གཡེང་ད་ུམ་བཞུགས་པར་བརག་དཔྱད་
གནང་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	
མང་ཚོགས་ནས་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱབ་
ཟིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཁ་རས་ངསེ་པར་
དུ་གོན་དགོས་ཞེས་གསུངས་གུབ་བསྟུན་
བདེ་ལེགས་སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པ་བསྟན་འཛིན་
བཙོན་འགུས་ལགས་ཀིས་ད་ེས་ྔསིྤ་ཚོགས་ད་
རྒྱའ་ིཐགོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་
རགས་སྐརོ་དཀྲགོ་གཏམ་ཞིག་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་ད་ེཉདི་དངསོ་འབལེ་མིན་སྐརོ་དང་།	
ད་ལྟའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་

རགས་འད་ིབཞིན་ད་ེས་ྔདང་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན།	སྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མི་མང་
དག་ཅིག་སྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་མི་འདགུ	 ད་ེདག་
གང་མགགོས་བརྒྱབ་གནང་རོགས།	 ཞསེ་
གསུངས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༡	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབལེ་
དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཝིར་བདྷ་ཱསིངྒ་ (Shri Virbhadra Singh)	
མཆོག་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས་ཀིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་
མཆོག་ལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་མཛད་
སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་
སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པ་ནི་རྒྱ་གར་དང་།	
ལྷག་པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མི་མང་ལ་
གནོ་གུད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད།	 སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་

མཆོག་གིས་ཐངེས་འགའ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་
ཏ་ེསྐུ་ཚེ་ཕལ་ཆེ་བ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མི་
མང་གི་ཆེད་ད་ུབླསོ་བཏང་གནང་ཡོད།
དམ་པ་ཁངོ་ན་ིབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་བླ་ོཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོཡོད།	 ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་ཀུན་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་
མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཡོད་
པའི་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གཏངོ་
ཕདོ་ཆེན་པའོི ་སྒ་ོནས་གཟིགས་རགོ་གང་
ལེགས་གནང་ཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་
སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་མཆོག་གི་འཁུངས་
ཡུལ་ད་ེས་ྔཧ་ིམཱ་ཅལ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་པའོ་ིའཛིན་
སྐངོ་མངའ་སྡ་ེབྷུ ་ཤཱར་	 (Bushahr)	 དང་།	
དེའི ་ཁིྱམ་མཚེས་བ ོད་ཀི་ནབུ་ཕོགས་ས་

ཁུལ་ཁག་གི་དབར་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་བུང་
ཡོད།	 སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་རིང་དམ་པ་ཁངོ་
གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་གནས་སྡདོ་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སྣ་ེལེན་དང་།	
ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆེན་པའོ་ིསྒ་ོནས་གཟགིས་སྐངོ་
རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་པས།	 ང་ཚོས་དསུ་རག་
ཏུ་ཁངོ་གི་བཀའ་དནི་དན་བཞིན་ཡོད།	 སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་
སིངྒ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མི་མང་ལ་
ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུས་གནང་བར་
ང་ཚོས་དམ་པ་ཁོང་ལ་ཧ་ཅང་བརིྩ་བཀུར་
དང་ཡིད་སྨནོ་ཞུ་གི་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉིད་ཀི་སྐུ་
ཟླ་ལམྕ་སྐ་ུཔྲ་ཏ་ིབ་ྷསིངྒ་ (Shmt Pratibha 

Singh)	 མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་
འཕྲནི་སྩལ་བའ་ིནང་སྐ་ུཞབས་ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་

མཆོག་གིས་གཞན་གི་ཆེད་ད་ུབླསོ་བཏང་
གིས་ཞབས་འདགེས་ཞུས་ཏ་ེམི་ཚེ་དནོ་དང་
ལནྡ་པ་བསྐལ་ཡོད།	 ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།	 ག་ོ
སྐབས་འདི ་བརུྒྱད ་ངས་བོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་

སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་
བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་།	
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་པྲ་ཏི་བྷ་སིངྒ་
མཆོག་གིས་དབུས་ནང་མི་བཅས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིརུྒྱགས་འཕྲདོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐནོ་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༣	 གི་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཐགོ་རྒྱ་གར་

དབུས་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་

རུྒྱགས་གུབ་འབལེ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་
པ་དང་།	འད་ིལོར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རུྒྱགས་
གུབ་འབས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལོངས་ཤིང་ད་བར་
གི་གུབ་འབས་བཟང་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད།	
གཏན་ཉནི་སླབོ་ཁག་	༢༧	ནང་ཁྱནོ་བསྡམོས་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་	༡༢༢༦	ཙམ་
ཡོད།
འདི་ལོའི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ལས་ཆ་
སྙམོས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	 ༦༢་༨༧	 ཡིན་པས།	 ས་ྔ
ལོ་དང་བསྡརུ་ཚེ་བརྒྱ་ཆ་	 ༠་༤༩	 ཡིས་
འཕར་ཆ་བུང་འདགུ	 ད་ེབཞིན་འད་ིལོ་སླབོ་

གྲྭ་	 ༡༠	 ནས་སླབོ་ཕུྲག་	 ༢༩	 ཡིས་བརྒྱ་
ཆ་	 ༩༠	 དང་ད་ེལས་མང་བ་དང་།	 སླབོ་
ཕུྲག་	༡༠	ཡིས་བརྒྱ་ཆ་	༩༥	དང་ད་ེལས་
མང་བ་བངླས་ཡོད།	 ད་ེདག་ལས་མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་	 ༤	
དང་།	 སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་
སླབོ་ཀི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་	 ༢	 བཅས་ལ་
སིད་སྐངོ་ཕུལ་བུང་བ་དགའ་འཐབོ་ཀི་ཡོད།	
གཞན་ཡང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་
ཡོངས་ནས་ཧར་པ་སྤུར་ཉནི་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་
ཨཔཱརུཝི་རཱཝཏ་ (Ms Apoorvi Rawat) 

ཡིས་བརྒྱ་ཆ་	༩༨	བངླས་ཏ་ེགུབ་འབས་ཚད་

མཐ་ོཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད།
འད་ིལོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	༡༩	ཡི་
རྐནེ་པས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སབྐས་སུའང་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་དང་།	
འབལེ་ཡོད་ཕ་མ་དང་དགེ་ལས་བཅས་
ཡོངས་ནས་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཀིས་
གུབ་འབས་གཟངེས་ཐནོ་བུང་བར་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།		།རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ང་ོཚབ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་གཞིར་བཟུང་འད་ིལོའ་ིསནྨ་པའ་ིའཚང་རུྒྱགས་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༢	ཉནི་གཏངོ་གཏན་འཁལེ་འདགུ་པས།					ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་
བཅད་སནྨ་པའ་ིས་མིག་ལ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་འདདོ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་སནྙ་ཞུ་འབུལ་རུྒྱའ་ིམཐའ་མའ་ིདསུ་ཚོད་ཀང་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས	༢༠	བར་ཕར་འགངས་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༩	ལ།	།།
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ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིམེག་ན་ིསི་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་སདླ་བཀའ་བཅད་ཀི་ཁམིས་གསར་པ་ཞིག་
གཏན་འབབེས་གནང་འཆར་ལ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་དགའ་བསུ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	
ཉནི་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་ལྕམ་སྐུ་མེ་
རིསེ་པཱནེ་	 (Marise Payne)	 མཆོག་གིས་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་གཞུང་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐུགས་ཁུར་
གནང་སའི་ཁིམས་འགལ་ནག་ཉསེ་ཅན་
ཚོར་དམིགས་ཏ་ེརྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་དབང་གི་
བཀའ་བཅད་ཀི་ཁིམས་བསྐར་བཅོས་དང་།	
དངེ་རབས་ཅན་ད་ུསུྒར་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད།
བཀའ་བཅད་གཏངོ་སའི་ཁིམས་དའེི་འགོ་
གཏརོ་སྐོན་ཚབས་ཆེན་གཏངོ་མཁན་གི་

མཚོན་ཆ་འཕལེ་རྒྱས་གཏངོ་མཁན་དང་།	
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
ཚབས་ཆེན་གཏངོ་མཁན།	 ངན་སེམས་ངང་
ད་རྒྱ་བདེ་སྤདོ་བདེ་མཁན།	ཚབས་ཆེན་ལྐགོ་
ཟ་རལུ་སུངས་བདེ་མཁན་བཅས་ཚུད་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
གིས།	 ཁམིས་གཞི་གསར་པ་དསེ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་
ལ་བཀའ་བཅད་གཏངོ་འསོ་པའི་གནད་དནོ་
ནམ་བུང་ལ་དའེ་ིཐགོ་དངུལ་དང་འབལེ་བའ་ི
བཀའ་བཅད་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 མི་སྒརེ་དང་
ཚོགས་པ་སོགས་ལ་འགུལ་བཞུད་བཀག་སྡམོ་

བདེ་རུྒྱའི་གདམ་ག་སྤྲདོ་སིད་ཅེས་
གསུངས།
བཀའ་བཅད་ཀི་ཁིམས་གསར་པ་
གཏན་འབབེས་བས་པ་དའེི་ཐོག་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་
སེངྒ་ེལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	ཨོསྟ་ེ
ལི་ཡཱ་གཞུང་གིས་ཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེ
ན་ཌ།	 མང་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁབ།	 ད་ེ
བཞིན་རང་དབང་ལ་དགའ་བའི་
རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་བཞིན་མེག་ནི་སི་
ཀི་དང་འད་བའ་ིཁམིས་	 (Mag-

nitsky-style	law)	གཏན་འབབེས་གནང་
འཆར་ཡོད་པ་ད་ེན་ིདགའ་བསུ་འསོ་པ་ཞིག་
ཡིན།	 དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་
ལྟ་བུ་མི་གཅིག་དབང་སུྒར་རིང་ལུགས་པ་
དག་ལ་ནསུ་ལནྡ་གི་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་
བཏང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཔར་རིས་
འགམེས་སྟནོ་ལ་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	
ཉིན་སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་སུད་
སིའ་ིགྷ་ིལ་ར་ུསི་མངའ་སྡའེ་ི	 (Canton of 

Glarus)	 ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨན་ནཱ་
གྷལོ་ཌི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ (Anna Göldi 

Museum)	 ད་ུབདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ི
པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་ལ་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད།
འགམེས་སྟནོ་ད་ེནི་སུད་སིའི་པར་པ་གགས་
ཅན་མ་ནལུ་བྷ་ོཨར་ (Manuel Bauer) 

ལགས་དང་སུད་སིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཤི་
ལངྐའ་ིཔར་པ་སཱ་སི་སུ་བརྷ་མ་ན་ིཡམ་ (Sasi 

Subramaniam)	 ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་
རསེ་སྐ་ུལས་ཇི་ལརྟ་བསྐནོ་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་པའི་བུ་མོ་ལོ་ན་དུག་ལ་སོན་པ་
ཞིག་བདོ་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ཁག་ཆེན་པའོི་
སྒ་ོནས་བསོ་བལོ་ད་ུའབརོ་བའི་སྐརོ་གི་པར་
རིས་འགམེས་སྟནོ་ཞིག་ཡིན།
ཐངེས་འདའིི་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་མཛད་
སྒརོ་སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་
སྐ་ུ (Prisca Birrer Heimo)	 མཆོག་དང་།	
སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ལམྕ་སྐ་ུརེ་གུ་ལ་	 (Re-

gula Rytz) མཆོག	 སྐ་ུཞབས་མ་ཡི་ཀལེ་
ཇརོ་ཌི་	 (Michael Jordi)	 མཆོག	 སྐ་ུ
ཞབས་ཨིར་ཝིན་བྷ་ིརེར་ (Erwin Birrer) 

མཆོག	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མཱ་ཐི་ཡ་སི་
ཛོབ་ཕ་ི (Mathias Zopfi)	 མཆོག་བཅས་
ཕབེས་ཡོད།
གཞན་ཡང་སུད་སིའི་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་

ལས་བེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་དང་།	
སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ (Thomas Büchli)	 ལགས་
དང་ཚོགས་གཞནོ་ལ་ྷདབང་ལགས།	 སུད་

སིའི་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་
རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས།	 ཡུ་རོབ་བདོ་ཀི་
གཞོན་ན་ུཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་
ལགས།	 གྷ་ིལ་ར་ུསིའ་ིབདོ་རིགས་ཚོགས་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨན་ནཱ་གྷལོ་ཌི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ཕ་ིརི་ཌ་ོལིན་ཨེལ་མར་	 (Fri-

dolin Elmer)	 ལགས་ཀིས་སྐ་ུཚབ་རྣམས་
ཕབེས་བསུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་པར་རིས་
འགམེས་སྟནོ་ཞུ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོནི་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ཡིན་པའི་སྐརོ་
གསུངས།	སུད་སིའ་ིདནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་
བདེ་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་ཨན་ནཱ་
གྷལོ་ཌི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གིས།	 བདོ་དནོ་
སྐརོ་གི་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཞུས་པ་དང་འབལེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	བདོ་
མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ན་ིའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་དང་།	 དང་བདནེ།	 རང་དབང་བཅས་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་མཚོན་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེལུང་འདནེ་ཞུས་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་བདོ་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ཛ་དག་ཏུ་འགུར་བཞིན་པའི་སྐརོ་	
དང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ཚོར་བདོ་
ནང་གི་གནས་སྟངས་འཁྱགོ་བཤད་ཀི་དལི་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ ་སྤལེ ་འཇུག་གི ་ཡོད་
སྟབས།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ང་ོམ་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྟངེ་

བཤད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་སལྐ་ལནྡ་
མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་པའི་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་
སདླ་ད་བར་སྐ་ུལས་བསྐནོ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མ་འངོས་པར་ཁངོ་
རྣམ་པས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་
ཡོད།
སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ཐ་ོམ་སི་	 (Thomas Büchli) ལགས་
དང་གྷི་ལ་རུ་སིའི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་
སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་ཨན་ནཱ་གྷལོ་ཌི་འགམེས་
སྟནོ ་ཁང་གིས་བ ོད ་ད ོན ་སྐརོ ་པར་རིས་
འགམེས་སྟནོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་
དང་།	 སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་པར་
རིས་འགེམས་སྟནོ་སླད་གཟིགས་སྐརོ་ད ུ་
ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཞིག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།	 །མི་ཚེ་ཧལི་པརོ་བདོ་
དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་དང་།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་སེ་ར་བསེ་
དགོན་པའི ་སླབོ ་གྲྭར་མཐུན་
འགུར་གནང་མཁན་སུད་སི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ལྕམ་སྐུ་
ཨ་མ་ཨསི་ཌཌེ་མར་ཀི་	 (As-

trid Marquis)	 ལགས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་
དགུང་ལོ་	 ༧༨	 ཐགོ་འདས་

གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར།	 སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་
ཐུགས་གསོ་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༩	 རེས་གཟའ་
ཟླ་བའི་ཉནི་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་
བདེ་བསོད་ནམས་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	
སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ (Thomas Büchli)	 ལགས།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།	 ད་ེབཞིན་སུད་སི་
གངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝ་དང་ལུ་སེན་	(Lausanne) 

ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་

བཅས་ནས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་
འབུལ་ད་ུབཅར་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིེས་ཁོང་གི་ནང་
མིར་ཐུགས་གསོའི་འཕྲིན་ཡིག་སྐུར་བའི་
ནང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་སུད་སི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁངོ་
གི་ནང་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་གནང་བ་
དང་འབལེ།	 ལམྕ་སྐ་ུཨ་མ་ཨསི་ཌཌེ་མར་
ཀི་ལགས་ཀིས་གཡོ་བ་མེད་པའ་ིཐགོ་ད་བར་
བདོ་ཀི་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་

གནང་བ་ད་ེབདོ་མི་ཚོས་ཡིད་ལ་བཅངས་
ངསེ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུ
འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༡༥	
ཙམ་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུཕབེས་བསྟནུ་བདོ་ཀི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་
རྡརོ་ལགས་དང་དུང་ཆེ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་བདོ་
ཀི་དཔ་ེམཛད་ཁང་གི་བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་
ཡིག་དཔ་ེདབེ་ཀླགོ་ཁང་།	 ཕག་དཔ་ེགཅསེ་
ཉར་ཁང་།	 ཞིབ་འཇུག་ཁང་།	 ངག་རུྒྱན་ལོ་
རུྒྱས་སྡ་ེཚན།	 འགམེས་སྟནོ་ཁང་སོགས་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་ཏུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེརེས་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་དབུ་ལས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་འགན་
འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་ཀིས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་བདོ་ཀི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་

གནང་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	
བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ང་ོསྤྲདོ་སྙངི་བསྡསུ་
ཤིག་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ངས་སདི་སྐངོ་
གི་ལས་འཁུར་ཞུས་ཏ་ེཟླ་བ་གཉསི་ལགྷ་འག་ོ
གི་ཡོད།	 ཟླ་བ་གཉསི་ཀི་དསུ་ཡུན་ནང་ཐད་
ཀར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་།	 ལགྷ་
པར་འཛིན་སྐངོ་འགོ་ཡོད་པའི་སྡ་ེཚན་ཁག་
གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཐུག་པ་དང་།	 མ་
འངོས་པར་ལས་དནོ་གང་འད་ཞིག་བས་པ་
ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་
ཆབ་སདི་ཀི་ལ་ྟབ་ལངས་ཕགོས་ག་རེ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་སྐརོ།	ད་ེབཞིན་ལས་འགན་གཉསི་པ་
བདོ་མིའ་ིབད་ེདནོ་ལ་ྟརུྒྱའ་ིཐད་སདི་བུས་དང་
ལས་རིམ་གང་འད་བང་སིྒག་དགོས་མིན་ད་ེ
ཡིན།	 འཛིན་སྐངོ་གསར་པ་རེ་སླབེས་དསུ་
བསམ་བླ་ོབཏང་སྟངས་མ་འད་བ་རེ་ཡོང་གི་
ཡོད།	 སིྤ་ཡོངས་ཀི་སྒམོ་གཞི་ད་ེགཅིག་པ་
ཡིན་ཡང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་ནས་
ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརནེ་ང་
ཚོ་ལས་བདེ་ཚོ་དང་བསམ་བླ་ོགཅིག་མཐུན་
ཐོག་འག་ོརུྒྱར་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཏ་ེལས་
བདེ་ཚོ་དང་ལནྷ་ད་ུཐུག་འཕྲད་བས་པ་ཡིན།

བོད ་ཀི ་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི ་བཞིན་སིྤ ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གི་ཐུགས་རེའི ་བིན་རླབས་དང་།	
བཀའ་ཁི་ཟུར་པ་སླབོ ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་

རིན་པ་ོཆེའ་ིལམ་སྟནོ།	 ད་ེབཞིན་འགན་
འཛིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས།	 དུང་
ཆེ་ངག་དབང་ལགས་བཅས་ཀིས་སིྤ་ཡོངས་
ནས་འགན་བཞེས་ཏ་ེཕག་ལས་གནང་ཡོད་
སྟབས།	 ངས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རུྒྱ་གང་
ཡང་མེད།	 རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོ
གནང་གི་འདགུ	 བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ན་ི
སིྒག་འཛུགས་རྙངི་ཤོས་ཤིག་དང་།	 གལ་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་ཡིན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་
བཟུང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་བཅས་ཉར་ཚགས་བདེ་མཁན་གི་བསྟ་ི

གནས་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཕུལ་
བུང་གི་བསྟི་གནས་ད་ེབདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་
ནས་ང་ཚོ་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་གི་ངོ་བ་ོད་ེ

ཤེས་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོས་ངསེ་པར་ད་ུབདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལ་ད་ོསྣང་
གིས་དའེི་ཐད་ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
གནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	
ཞསེ་དང་།	གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་དནོ།	བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོན་ིབདོ་
རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 བདོ་རྒྱའ་ི
དཀའ་ངལ་གསལ་བར་དངསོ་ཡོད་གནས་
སྟངས་ལ་ལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལོ་ང་ོམང་པའོ་ིརིང་རྒྱལ་སིྤའ་ི

གནས་སྟངས་དང་།	རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས།	
བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་གཟགིས་ཞིབ་
ཡུན་རིང་གནང་སྟ་ེགཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་
ཞསེ་པའ་ིསདི་བུས་ད་ེསླབེས་པ་རེད།
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གསོ་འགོ་བཏནོ་གནང་བ་ཞིག་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་
མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་ལ་གཞིགས་
ཏ་ེགཏན་འབབེས་བས་པ་ཞིག་ཡིན།	 བདོ་
རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སླད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་ལྷན་སདྐ་ཆ་མ་བཤད་པར་ཡོང་
རུྒྱ་མེད།	 བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་
སུ་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་ལག་
བསྟར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ ་སོགས་དང་།	
གཞན་ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
དོན་བེད་ཕོགས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་རྒྱས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༣༠	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒྱབ་རྒྱ་གར་དབུས་འབངི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་ཅིང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་སརྔ་ལགྷ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་འདགུ	 འད་ིལོའ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭ་	 ༡༦	 ནས་སླབོ་གྲྭ་
གཉསི་མ་གཏགོས་གཞན་རྣམས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིག་རུྒྱགས་འཕྲདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སླབོ་ཕུྲག་	 ༢༧	 གིས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥	 དང་།	 ད་ེལས་མང་
བ་བངླས་ཏ་ེསདི་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་འཐབོ་ཀི་ཡོད།	 སདི་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་བཞསེ་མཁན་ཁངོས་སུ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་	 ༢༡	 དང་།	
མོན་གྷ་ོསཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ནས་	༢།	ད་ྷསྟངེ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ་དང་།	སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ།	སྦལེ་ཀབོ་སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་སླབོ་བཅས་ནས་སླབོ་ཕུྲག་རེ་
རེ་བུང་འདགུ	འད་ིལོའ་ིཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ནང་ཁྱནོ་བསྡམོས་སླབོ་ཕུྲག་	༡༠༦༢	ནས་	༡༠༦༠	ཡིག་རུྒྱགས་འཕྲདོ་ད་ེརུྒྱགས་འཕྲདོ་བརྒྱ་
ཆ་	༩༩་༨༡	དང་ཆ་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ་	༧༨་༤༡	ཆགས་ཀི་ཡོད་པས།	ས་ྔལོ་དང་བསྡརུ་ཚེ་རུྒྱགས་འཕྲདོ་བརྒྱ་ཆ་	༡་༥༨	དང་ཆ་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ་	
༢་༢༡	འཕར་ཆ་བུང་འདགུ	འད་ིལོའ་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་བ་དགའ་འཐབོ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ་ལརྟ་ཡིན།
༡༽	སུྒ་རྩལ་སྡ་ེཚན།	 	 	 	

ཨང་། མིང་། བུའམ་བུ་མོ། སླབོ་གྲྭ། བརྒྱ་ཆ།

༡ བད་ེསིྐད་དབངས་འཛོམས།	 བུ་མོ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༩

༢ བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒནོ། བུ་མོ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༨་༨

༣ བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན། བུ་མོ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༨་༦

༢༽	ཚོང་རིག་སྡ་ེཚན།	 	 	 	

ཨང་། མིང་། བུའམ་བུ་མོ། སླབོ་གྲྭ། བརྒྱ་ཆ།

༡ བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན། བུ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༧

༢ བསྟན་འཛིན་ཚེ་སིྐད། བུ་མོ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༥་༨

༣ བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེབྷུ ་ཊི་ཡ། བུ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༥་༤

༣༽	ཚན་རིག་སྡ་ེཚན།	 	 	 	

ཨང་། མིང་། བུའམ་བུ་མོ། སླབོ་གྲྭ། བརྒྱ་ཆ།

༡ བསྟན་འཛིན་དཀནོ་མཆོག་བད་ེགསལ། བུ་མོ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༧

༢ བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཟང་། བུ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༧

༣ བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན། བུ་མོ། མོན་གྷ་ོསཾབྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ། ༩༦་༨

༤ བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒནོ། བུ་མོ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ། ༩༦

སིྤར་འད་ིལོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	 ཡི་ནད་རླབས་གཉསི་པའ་ིསབྐས་སླབོ་ཕུྲག་དང་དག་ེརན་རྣམས་ཀི་བད་ེའཇགས་
དང་བད་ེཐབས་བཅས་ལ་ལ་ྟཞིབ་བས་ཏ།ེ	 ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་འབངི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཡིག་
རུྒྱགས་མེད་པ་བཟསོ་ཏ་ེསླབོ་ཚན་རེ་ལ་ཨང་ཀི་འབུལ་ཕགོས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།	 དའེང་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཆེད་ལས་མི་
སྣའི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ཕགོས་བསྡམོས་གནང་ཕགོས་ཀི་ཚད་འཛིན་ཆ་རྐནེ་གསར་གཏདོ་
གནང་བ་གཤམ་གསལ་ལརྟ་བསྡརུ་ཚད་	༣༠:༣༠:༤༠	གཏན་འབབེས་གནང་།

འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སླབོ་ཚན་གཙོ་བ་ོལ་ྔལས་འབ་ིརུྒྱགས་གུབ་འབས་ཡག་ཤོས་གསུམ་གི་ཆ་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ་གཞིར་བཞག་
བརྒྱ་ཆ་	༣༠།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་གི་འབ་ིརུྒྱགས་གུབ་འབས་གཞིར་བཞག་བརྒྱ་ཆ་	༣༠།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཟླ་རེའ་ིདང་།	ལོ་ཕདེ།	སྔནོ་འགའོ་ིཡིག་རུྒྱགས་བཅས་གཞིར་བཞག་བརྒྱ་ཆ་	༤༠།

འད་ིལོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	༡༩	ཡི་ནད་རླབས་གཉསི་པའ་ིགནས་སྟངས་འགོ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་དང་འབལེ་ཡོད་དག་ེརན་རྣམས་ནས་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་སྟ་ེཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་གང་ལེགས་ཐནོ་པར་
འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཚམས་འད་ིདང་སླབོ་ཐནོ་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་མ་འངོས་ལས་དནོ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	།


