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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས།

༄༅།	།དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༩	ནས་ཚེས་	༡༢	བར་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་
ལྔ་པའི་ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་་ཡོད།	 ད་ེཡང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ཟླ་འདིའི་ཚེས་	
༩	 ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༣༠	 ཐགོ་རྡ་ས་
ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་
ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ལ་ྔཔར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་
ཕབེས་དང་།			ཕི་ཚེས་	༡༡	ཉནི་འབལེ་ཡོད་མི་
སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེཕི་ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ	༥༠	འཁརོ་
བའ་ིདསུ་དྲན་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིསྦརི་བདོ་
ཚོགས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་བཙུགས་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཇི་
ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༥	 ཉནི་རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
སྦརི་བདོ་ཚོགས་ཀི་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ནས་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་རེའི་
སྐབས་འགོ་ཏུ་ད་བར་བཙན་བོལ་བའི་སིྤ་
ཚོགས་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི་འདྲ་ཙམ་གི་
གནས་བབ་འགོ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པར་བཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུ་སདླ།	 སེར་སྐ་མཆོག་
དམན་ཀུན་ནས་མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་
མཐུན་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དངུལ་འབུར་གཟུགས་
ཀི་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་གཟངེས་རགས་
རནེ་འབལེ་གི་ཚུལ་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་
པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཐུགས་
དགསེ་བཞསེ་མཛད་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་སྦརི་བདོ་ཚོགས་ཀི་
གཞིས་མི་	 ༤༠༠	 ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་

སྐུ ་པར་ལྷན་སྒོན་མཛད་རེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 སྦརི་དང་དའེ་ིཉ་ེའཁརོ་ད་ུཡོད་
པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ད་ེདག་ང་ཚོའི་
ཁིམ་མཚེས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོ་བདོ་
མི་བཙན་བོལ་བ་སིྤའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་

ཡིན་ན།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་ནས་
ལོ་	༥༨	ཙམ་འག་ོགི་འདགུ	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	
ལོར་ཐོག་མ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་ཆགས་
དསུ་ཁདེ་རང་ཚོ་ཕ་ོགསར་མོ་གསར་ཚོ་སྐ་ེ
རུྒྱ་རེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་
པའི་ཕ་ོགསར་མོ་གསར་ད་ེདག་དངེ་སབྐས་
མི་རབས་གསུམ་པར་སླབེས་ནས་ཕ་མ་རྒན་
རྒནོ་ཆགས།	 ད་ེདག་གི་ཕུྲ་གུ་ཕ་མ་ཆགས།	
དའེི་ཕུྲ་གུ་ཡང་ཕ་མ་ཆགས་ཏ་ེཕལ་ཆེར་མི་
ཐགོ་གསུམ་བཞི་ཙམ་འག་ོགི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ི
མི་ཚེ་འདི་ལྟར་འག་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་ནི་ཆོས་ཉདི་

རེད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་མི་དངུ་ཕུར་
བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ད་ེལརྟ་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་
རིམ་བཞིན་རགོས་བཞིན་ད་ུམི་རབས་གཞནོ་
པ་ཡར་ཡོང་ས་ེད་ེལརྟ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ག་

རེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅ་ེན།	ང་ཚོ་གསོན་པའ་ི
རིང་མི་ཚེ་འདི་དནོ་དང་ལྡན་པ་བུང་ཡོད་
དམ་མེད།	 འད་ིལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	
མི་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་བུང་ཡོད་ན།	 སོ་སོའ་ི
མི་ཚེ་འད་ིའགདོ་པ་མེད་པ་ཡོང་གི་ཡོད།	
	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བའི་ཐགོ་ནས་
བཤད་པ་ཡིན་ན།	 སྒརེ་སོ་སོས་ཆོས་ཉམས་
ལེན་བས་ནས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་རུང་མེད་
རངུ་།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་འད་ིདག་བདོ་རྒྱ་
ཆེ་མི་མང་གི་ཚབ་བས་ཏ་ེརང་དབང་ལུང་
པའི་ནང་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་གསར་

འཛུགས་དང་།		ད་ེནས་རིམ་བཞིན་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་དགོན་པ་བཙུགས་པ།	
གལ་ཆེ་ཤོས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནང་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་བཙུགས་ནས་ལོ་			༥༧།༥༨		ཕིན་
པའི་རསེ་ལ་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་བཙན་
བལོ་བ་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་འད་ིདག་ཕལ་ཆེར་ཚགས་
ཚུད་ཤོས་དང་ག་སིྒག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།
	 ང་ཚོ་སོ་སོའི་ལྟ་ོགསོ་ཁ་ོནའི་སདྐ་
ཆ་མ་རེད།	 ང་ཚོས་བདོ་པ་ཞསེ་པའ་ིམིང་
འད་ིའཁརེ་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཁག་དང་ཐག་ཉ་ེབ་ོཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་
མི་མང་པ་ོཞིག་གིས།	 བདོ་པ་ད་ེདག་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་བསདོ་བསགྔས་
གཏངོ་བཞིན་འདགུ	 ས་ྔམོ་ངསོ་རང་ཨོ་རི་
ས་གཞིས་ཆགས་སུ་འབོར་སྐབས་རྒྱ་གར་
ལས་བེད་པ་ཚོས་ས་གནས་དརེ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་ད་ུས་གནས་
གདདོ་མའི་མི་རིགས་ད་ེདག་ད་ེསྔ་ཚགས་
ཚུད་པ་ོད་ེཙམ་མེད་པ་ཡིན་འདགུ	བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་སླབེས་ནས་ཡུལ་པ་ཚོ་ལའང་
འཛུགས་སུྐན་བ་རུྒྱ་ད་ེཚོའི་གས་སྐུལ་འདདེ་
བུང་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་ཞེས་རྒྱ་གར་
དཔནོ་རིགས་མང་ཆེ་བས་ད་ེལྟར་བརདོ་ཀི་
འདགུ	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མེག་སི་ཀ་ོམཐ་ོསླབོ་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༥	
ཉནི་གི་སྔ་དྲ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་མེག་སི་ཀོ་རྒྱལ་ཡོངས་
རང་སྐོང་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉ ེར་ཁང་		

National Autonomous University གི་
ལ་ྟགུབ་ཚན་པའི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 	 	 ད་ེཡང་
ཐགོ་མར་དཔ་ེམཛོད་དང་འཁབ་སནོ་ཁང་

སོགས་ནང་གཟིགས་སྐརོ་གནང་རསེ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༤༩	
ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བཙན་
འཛུལ་མ་བས་གོང་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་
ད་ེརང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་
ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནམ་
རིང་སུྒང་གིས་འཁལོ་ཐབས་མེད་པའི་དཔ་ེ
ལྟར་བདནེ་པ་ར་སྤདོ་བ་ཐབས་མེད་བཞིན་
ད་ུབདོ་ན་ིད་ེས་ྔཡོན་རྒྱལ་རབས་	 	 Yuan 

Dynasty 	 ཀི་དསུ་སབྐས་ནས་བཟུང་རྒྱ་
ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚུལ་སྙནོ་བཞིན་ཡོད།				
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་ལ་དབང་སུྒར་
བས་ནས་བདོ་མི་གུན་ཁན་ཏང་ཡོན་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་བས་ཡོད་ཀང་བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་ཞེ་
ཐག་པ་ནས་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་རྩ་བ་ནས་

བདེ་ཐུབ་མེད།	 	 དརེ་བརནེ་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་
ཁིམས་ལུགས་དང་སིད་བུས་ཐག་གཅོད་
བ་རུྒྱའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་བདོ་རིགས་
ལས་རྒྱ་རིགས་ལ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།
	 བོད ་ མི ་མང ་ ཚོགས ་ད ཀུས ་
མ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ཏང་ཡོན་ལས་བདེ་
ནང་ཁུལ་ཡིན་ནའང་བོད་རིགས་ལ་མི ་
རིགས ་དབེ ་འབེད ་ ཀི ་སིད ་ བུས ་ལག ་
བསར་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་
སླབོ་གྲྭའི་ནང་སླབོ་ཚན་སླབོ་ཁིད་བ་རུྒྱའི་
བརུྒྱད་ལམ་གཙོ་བ ོ་རྒྱ་སྐད་བཞག་པར་
བརནེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་སྐད་མ་སྦྱང་
ཐབས་མེད་ཀི ་གནས་སུ ་ གུར་བ་དང་།	
ལྷ་སའི་བདོ་ལྗངོས་མི་རིགས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་
མོའ་ིནང་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་།	 རིྩས་

རིག	 ད་ེབཞིན་ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་རྣམས་རྒྱ་
སྐད་ཐོག་ནས་སླབོ་འཁིད་བེད་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ནང་
ཆབ་སིད་ཀི་དམ་བསྒགས་སྐརོ་གསུང་དནོ།		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་རང་དབང་གསར་ཁང་		
Freedom House	 	 ཞསེ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་པས་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐ་ོ
བཏནོ་པའ་ིནང་།		འཛམ་གླངི་ནང་ཆེད་རང་
དབང་ཉུང་ཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་ནང་བདོ་ད་ེཨང་
གཉསི་པར་བཞག་ཡོད་པ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་དང་དྲག་གནནོ་ཇི་
ཙམ་བདེ་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་མི་ཚོས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ནས་
བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐངོ་བ་རུྒྱར་ཆོད་
སེམས་བརན་པ་ོཡོད།		ཅསེ་གསུངས།།

བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་ལས་འགན་
འཕར་མ་བཀདོ་སིྒག་གི་གསལ་བསྒགས།	

༄༅།	།ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
ཁང་ད་ུཁིམས་ཞིབ་པ་གསར་པ་ཞིག་བསྐ་ོའཛུགས་
མ་བུང་བར་ད།ུ	བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
པ་ལ་ྷའབུག་ལགས་ལ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༦	 ཉནི་ནས་ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ི
ལས་འགན་འཕར་མ་བཀོད་སིྒག་བགིས་འདགུ་
པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༠༩	ཚེས་	༠༦	ལ།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་རྣམས་ལ་

འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་ལམྕ་སྐ་ུནརི་མ་ལ་སི་ཏ་ར་མན་		
Smt. Nirmala Sitharaman མཆོག་

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ་བདེ་ སུང་བླནོ ་ ཆེན་  
Defence Minister	 ད་ུབསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་དང་།	 	 སྐ་ུཞབས་པ་ིཡུ་ཤི་ག་ོཡལ་		
Piyush Goyal	 མཆོག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གི ་ མེ ་འཁོར་བླ ོན ་ ཆེན ་དུ་བསྐ ོ་གཞག་གནང་
བ།	 	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་		
Shri. Anant Kumar Dattatreya 

Hegde 	 མཆོག་གིས་གཙོས་གཞན་ཁག་གཅིག་
དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་
བར་བརནེ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་བླནོ་གསར་
པ་ཁོང་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བདོ་དནོ་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༡༦	གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༨	
ནས་	 ༡༠	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཨ་
རིའི་གངོ་ཁེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བང་ཨ་རིའི་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁརོ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༦	 གཟབ་རྒྱས་ངང་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་འདགུ	
	 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་

བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འབདེ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	 དངེ་
སྐབས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་བདོ་མི་ནང་
ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་ག་ོ
རགོས་རྒྱ་ཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་ཁར་བང་
ཨ་རིས་མཚོན་ཁནོ་ཡོངས་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་ཡར་
རྒྱས་ཧ་ཅང་འག་ོབཞིན་པ་དང་།	 བང་
ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་
མཚོན་ན།	 ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་།	བདོ་ཡིག་
དག་ེརྒན།	ད་ེབཞིན་དང་བངླས་ལས་བདེ་པ་
སོགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་སོགས་སུང་སྐོབ་སླད་རང་ཉིད་
སྒརེ་གི་ཁེ་ཕན་དང་གོ་སྐབས་མང་པ་ོབླསོ་
གཏངོ་གནང་བཞིན་པར་ཡི་རངས་བསགྔས་

བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ	
	 གཞན་ཡང་ཕ་མས་རང་གི་ཕུྲ་
གུར་ཕ་མེས་ནས་བརུྒྱད་པའི་བདོ་མིའི་ཡ་
རབས་བཟང་སྤོད་ཀི་རིན་ཐང་སྐརོ་སླབོ་
གསོ་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་སདྐ་རྒྱག་
ཤེས་པ་བཟོ་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ ་
དང་།	 	 ས་གནས་གཞུང་དང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་བདོ་

ཕུྲག་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་ཉམས་གསོག་སདླ་
དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་གོ་སབྐས་བསུྐན་
ཐབས་གནང་གལ་དང་།	 བདོ་རིགས་ནང་
ཁུལ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐེན་
འཁརེ་བ་མི་རངུ་བ།	 ད་ེབཞིན་བཀའ་ཤག་
གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་འཐབ་བུས་ཐགོ་འབུང་
འགུར་རྡ་སར་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་གཏན་
འཁལེ་བའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་དོན་
གནང་ཕོགས་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་འད་ིན་ིབདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པ་
དང་།	 འཆར་ལོའ་ིནང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉིས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་བདོ་དནོ་དང་
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལོར་

སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
འདགུ
	 ཕགོས་མཚུངས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་
བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ནརོ་བུ་ཚེ་རིང་
ལགས།	 	 བང་ཨ་རིའ་ིསིྤ་འཐུས་པདྨ་ཕག་
མཛོད་ཚང་ལགས་དང་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་
ལགས་བཅས་ཀིས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོདང་
འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།
	 སིྤར་ལྷན ་ཚོགས་སྐབས་བང་
ཨ་རིའ་ིས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ཁག་	 ༢༧	 ནས་
འཐུས་མི་	 ༦༢	 ལནྷ་ཚོགས་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ཉནི་
གསུམ་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་གོ་བསྡུར་གནང་
བའ་ིགནད་དནོ་གལ་ཆེ་རྣམས་ན།ི	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཆིབས་སུྒར་དང་།	 ༸སྐ་ུཕྱྭའ་ིཉནེ་སུང་གི་
གནད་དནོ།	 ད་ེབཞིན་བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་བདོ་མི་ནང་
ཁུལ་མཐུན་ལམ་དང་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་ས་
བརན་གངོ་མཐརོ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་མིན་
སོགས་ཡིན་འདགུ
	 ལོ ་འཁོར་ལྷན ་ཚོགས་ཐེངས་	
༡༦	 འད་ིབཞིན་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 ནའིུ་ཡོག་དང་
ནིའུ་འཇར་སི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་ནས་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།			ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ལས་རིམ་ད་ེདག་ངོ་དབེ་སོགས་བརུྒྱད་
ཐད་ཀར་རྒྱང་བསིང་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་
བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཛུ་རིག་ནང་མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་གི་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊེན་བདོ་
རིགས་མི་མང་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་སུད་སི་
གངོ་ཁརེ་ཛུ་རིག་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༥༧	 འཁརོ་
བའི་དསུ་ཆེན་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ
	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	༡༡	ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
དབུས་རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་གི་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཡུ་རོབ་ཕགོས་
བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་
རིང་ལགས།	 	 སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་
ཆེན་ལགས།			སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་

དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས།	 ས་གནས་མི་མང་
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་སྙིང་པ་ོལགས་
ཀིས་གཙོས་ས་གནས་མི་མང་བཅས་ལྷན་
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པས་
༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུདཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་
དངུ་རྒྱ་སྤསོ་སྣསེ་སྔནོ་བསུས་རསེ།	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་
འགེགས་མཚན་མ་མཐའ་དག་མུར་ད་ུཞི་
ནས་༸སྐུ་ཚེ་བསལྐ་བརྒྱའི་བར་ད་ུབརན་པ་
དང་།	ཐུགས་ཀི་བཞདེ་དགངོས་མཐའ་དག་
འབད་མེད་ལྷུན་གི་འགུབ་པའི་རནེ་འབལེ་
ཆེད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
དབུས་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་དང་།	 ས་གནས་
མི་མང་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་མཎྜལ་
རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་གླུ་དང་མང་གཙོའི་གསར་གཞས་

བཏང་བ་དང་ལནྷ།	 	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་
མི་རིགས་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་རང་གི་གཅསེ་པའ་ི
ལུས་སོག་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅསེ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་གུས་འདདུ་
ཞུས།	ད་ེནས་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྐ་ུམགནོ་

གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་ཐགོ་མར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་གསུང་བཤད་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་བ་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་

གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་བཟང་པའོ་ིཞརོ་
ལ་ཇ་ཆང་།	 ཞསེ་པ་ལརྟ་ང་ཚོ་འད་ིའདྲའ་ི
ལྷན་འཛོམས་བུང་བའི་དསུ་ཚོད་འདི་ནི་
གཙོ་ཆེར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་པ་འཕྲནི་ལས་དང་།	
ཁངོ་གི་ཐུགས་རའེ་ིབཀའ་དྲནི་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོ་ད་ེ
རིང་འདིར་ལནྷ་འཛོམས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན།	
ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་དྲ་ིབར་
ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ད་ུཡུལ་ཁམིས་དང་
འགལ་བའ་ིབ་སྤདོ་རིགས་སྤལེ་མཚམས་
འཇགོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	༢	ཉནི་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ི
དདེ་དཔནོ་ཆེན་པ།ོ	 ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀི ་རྒྱལ་པོ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་
ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་
ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་
པ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བ ོད་
འབངས་ཡོངས་ལ་མང་གཙོའི ་
ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དྲནི་
བསྐངས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	༥༧	འཁརོ་བའ་ི
གཞུང་འབལེ་དསུ་ཆེན་མཛད་སྒ་ོ
ལྡ་ིལི་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་ད་ུསུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ལྡ་ིལི་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་
གླངི་དང་།	ལ་དགྭས་བྷུཏ་བྷ་ིཧར།	ད་ེབཞིན་
ལྡི་ལི་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་གཞུང་དང་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི ་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་།	
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་ལས་བདེ།	སླབོ་ཕུྲག	སེར་
སྐ་མི་མང་སོགས་བསམ་ཡས་གླངི་བདོ་ཁིམ་
ཉིན་སླབོ་མདནུ་ཐང་ད་ུའད་ུའཛོམས་ཀིས་
བསངས་གསོལ་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
ལ་ྷརྒྱལ་འཐནེ།	 ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་
ནས་སྤསོ་སྣ་ེསྔུན་བསུས་ཏ་ེགདན་ཞུས་ཀིས་
བཞུགས་ཁརི་འཁདོ་བསནུ།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀའ་ཟུར་འབངོ་
ཆུང་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེམཆོག་གིས་གཙོས་སྐུ་
མགནོ་རྣམ་པས་རིམ་བཞིན་སྐུ་པར་མཐངོ་
གལོ་རིན་པ་ོཆེར་རནེ་འབུང་མཇལ་དར་
སྒནོ་འབུལ་དང་ཆབས་ཅིག་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ནས་འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་དང་
མང་གཙོའི་གླུ་དབངས་བཏང་གུབ་མཚམས་

སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
མཆོག་གིས་མང་གཙོའི ་ད ུས་ཆེན་ཐོག་
བཀའ་ཤག་གི་ཡོངས་ཁབ་གསུང་འཕྲིན་
སྒགོས་སྦྱང་དང་ལྷན་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་
གླིང་ད་ུཡུལ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ཨར་
ལས་གསར་རྒྱག་དང་།	 སགྦ་ཁང་དང་ཆང་
ཁང་།	 ད་ེབཞིན་མི་ཚོང་རྒྱག་མཁན་རྣམས་
ནས་བདོ་མི་སིྤ་ཡོངས་ལ་མིང་ཤས་ངན་
པ་བཟ་ོབཞིན་པར་བརནེ་ད་ེདག་མཚམས་
འཇགོ་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་ Chandni Chowk	
ཁུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ ་
ཞབས་པར་ལ་ཱད་ིསིང་ས་ཧཱ་ན་ེ	 Prahlad 

Singh Sawhney	མཆོག་དང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་སུ་མཱན་གུབ་ཏ་		Suman 

Gupta མཆོག	 SHO, Timarpur	 བཅས་
ནས་དསུ་ཆེན་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་
གནང་།	 	 ད་ེནས་ས་གནས་བདོ་ཁིམ་ཉནི་
སླབོ་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་དང་ལ་དྭགས་བྷུཏ་བྷ་ིཧར་
མི་མང་ནས་གཞས་སྣ་ཁག་འཁབ་སནོ་ཞུས།	
དེ་རེས་བསམ་ཡས་གླིང་གི ་བརྒྱ་དཔོན་
དཀར་རནེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་
ཡོད་པ་བཅས།།
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ཆོས་དགའེ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།།སྡ་ེར་ལྡནུ་དངྭ་སླབོ་ཏུ་	RT LAMA 

ཞེས་དམག་མི་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
དམ་ཆོས་ཕོགས་ནས་སླབོ་གསོ་གོ་བསྐནོ་
གནང་མཁན་ཆོས་དགེ་དམིགས་བསལ་
བསྐ ་ོགཞག་གནང་ལམ་ཡོད་པ་བཞིན།	
ཐངེས་འདིར་ཆོས་དགེ་གཅིག་ཛ་དྲག་ཐགོ་
འདམེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ་ལགས་པ་ན།	 དག་ེ
སླངོ་ཡིན་པ།	 ཆོས་སྡ་ེསླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་
ནང་པའ་ིགཞུང་ཆེན་ཁག་གི་སླབོ་གཉརེ་ཐནོ་
པ།		རང་ལོ་	༣༥	ནས་	༤༠	བར་ཡིན་
པ།	 ལུས་སེམས་བད་ེཐང་ཡིན་པ་བཅས།	
གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཆོས་དགེར་
ཕབེས་འདདོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས།	 འབལེ་
ཡོད་དགནོ་པའ་ིམཁན་པའོམ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་གི་རགས་ཐམ་འཁོད་པའི་སླབོ་ཐནོ་
ལག་འཁརེ།	སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ།	འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ།
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བརྩལ་བའི་ཨར་སིའམ་		

R.C	 སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས་དང་།	 ཚད་ལནྡ་སནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་
ལུས་སེམས་བད་ེཐང་ཡོད་པའི་རྒྱབ་རནེ་
ངསོ་སྦྱརོ་བཅས་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ	 དག་ེསླངོ་
གི་སྡམོ་པ་ཞུ་ལོ་དང་ཞུ་ཡུལ་མཁན་པའོི་
འཚང་སནྙ་འད་ིག་ལས་ཁུངས་སུ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༨	 ནང་ཚུད་ངསེ་འབརོ་
འབུལ་གནང་ཡོང ་བ ་ད ེ་ད ོན ་དགོངས་
འཇགས་ཞུ།		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	༦	ལ།།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
Secretary
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་མེཀ་སི་ཀའོ་ིནང་སནྙ་གགས་ཆེ་བའ་ི	
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞིག་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་མེཀ་སི་ཀོ་
ནང་གི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀི་ཉནི་
མཐའ་མའ་ིསབྐས་ཁུལ་དའེ་ི Televisa TV	
ཞེས་པའི་གསར་འགུར་ཚན་པའི་གསར་
འགདོ་པ་རྒན་པ་	 Carlos Loret de Mola 

མཆོག་གི་བཅར་འདྲརི་དང་ལེན་གནང་
འདགུ
	 དེ་ཡང་བཅར་འདྲིའི ་སྐབས་
དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་གིས་བ ོད ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་བ་ླརངུ་
སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་བཅས་སུ་ནང་ཆོས་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་རུྒྱའི་རང་དབང་མེད་སྐརོ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་
དང་ཁ་བལ་གི་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པར་དབུ་

མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་གཞིར་བཟུང་བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་ཆེད་འཚེ་མེད་
ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐབས་བེད་བཞིན་ཡོད་པར་
བརནེ།	མེཀ་སི་ཀ་ོགཞུང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་

ཡོད།
	 ག ས ར ་ འ གོ ད ་ པ ས ་ བ ཅ ར ་
འདྲི་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་མེཀ་སི ་ཀོའི ་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་
བའ་ི	 Iberoamericana	 ཞསེ་པའ་ིགཙུག་
ལག་སླ ོབ ་གཉ ེར ་ཁང་དུ་ཕ ེབས་འབོར ་
སྐབས་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་རེག་
ཌར་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་	 Dr. Alejandro 

Guevara Sanginés	 ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེརསེ་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་བོད་ཀི ་ས་བབས་གནས་སངས་དང་
ཁད་ཆོས།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ན་ི
ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་གི་ཆུ་མཛོད་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ད་ུགཏརེ་
ཁ་སྔགོ ་འདོན་ཕ ོན་ཆེན་བས་པ་སོགས་
ལ་བརནེ་ལོ ་ཤས་ནས་བོད་ཀི ་འཁགས་
རོམ་ད ེ་དག་ཞུར་ནས་མཐོ་སྒང་བ ོད་ཀི་
ཚ་དྲདོ་ད ེ་འཛམ་གླིང ་གཞན་ལས་ལྷག་
པའི་ཚ་དྲདོ་འཕལེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
	 གཞན་ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་
ཆེན་སྒར་བཅས་སུ་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་
བདེ་རུྒྱའ་ིརང་བང་མེད་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་ནང་བསན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེ
གཉིས་ནང་དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་ཤག་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད།	 དག་ེབཙུན་
རྣམས་ཕིར་འབུད་བཏང་ས་ེམ་འངོས་པར་
ཡོང་མི་ཆོག་པའི་ཉནེ་བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུངས་བཤད་གནང་རསེ་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིབདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་འཚམས་གཟགིས་

ལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གྷ་ོཔལ་པུར་དང་།	 བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས།	
མཚོ་པདྨ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གི་དགོན་སྡརེ་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གུབ་ཀིས་ཁ་སང་
དགངོ་དྲ་ོརྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༧	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོབཀའ་བླནོ་
མཆོག་གྷ་ོཔལ་པུར་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་རྡ་ོརངོ་

དགནོ་དང་།		བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས་གི་ཉ་ེའགམ་

ད་ུཡོད་པའི་བཙུན་དགོན་དནོ་བརུྒྱད་དགའ་
ཚལ་གླངི་།	 	 ད་ེབཞིན་བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས་གི་
དགནོ་པ་དཔལ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འཁརོ་གླངི་
བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དགནོ་
ཁག་སོ་སོར་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་།	 དགནོ་པའ་ིམཁན་པ་ོདང་
འགན་འཛིན་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ

ལེ ན ་གཟབ ་རྒྱས ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
དགོན་པའི་ད་ལྟའི་
གནས་སངས་དང་།	
མ ་ འོ ང ས ་ ལ ས ་
འཆར་ སོགས་ ཀི ་
སྐ ོར ་ འབ ེལ ་ ཡོད ་
ཕག་མཛོད་སོགས་
ན ས ་ བ ཀ འ ་ བླ ོན ་
མཆོག་ལ་སྙན་སྒནོ་
ཞུས།	 ད་ེནས་རིམ་

བཞིན་དགནོ་པའ་ིཆོས་རྲྭ་དང་།	ཚོགས་ཁང་།	

འཛིན་ཁང་།	ཡིག་ཚང་།	གྲྭ་ཤག་སོགས་སུ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་གཟིགས་
གནང་།
	 ད་ེརསེ་ཕི་དྲ་ོབཀའ་བླནོ་མཆོག་
མཚོ་པདྨར་ཕབེས་འབརོ་གནང་།	 སབྐས་
དརེ་མན་ཌི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	 ས་
འཐུས།	 དགནོ་པ་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་རྣམ་པས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་ཕབེས་
བསུའི ་སྣ ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་ཟངས་མདགོ་དཔལ་རིར་གདན་ཞུས་
གནང་།	ཉནི་དའེ་ིཕི་དྲ་ོདང་ཕི་ཚེས་	༨	ཉནི་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འགོ་མིན་ཐུབ་བསན་
བཤད་སུྒབ་གླངི་དང་།	 འཛི་སརྒ་བཀྲ་ཤིས་
ཐུབ་བསན་ཆོས་འཁོར་དགེ་འཕལེ་གླིང་།	
པདྨ་སམ་བ་ྷ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	 ཟངས་
མདགོ་དཔལ་རི།	 	 ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེར་ུཀའ་ི
དགནོ།	 	 ད་ེབཞིན་དབུ་རྩ་ེརི་འཁདོ་བང་
ཆུབ་ཆོས་གླིང་བཅས་ཀི་དགོན་ཁང་དང་།	
ཚོགས་ཁང་།	ཡིག་ཚང་།	གྲྭ་ཤག	གསོལ་
ཐབ་ཁང་སོགས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་དབུས་ནང་སིད་
དུྲང་ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་།	
སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསན་འཛིན་
ནརོ་བུ་ལགས།	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་མིག་དམར་བུ་འཁིད་
ལགས་བཅས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	

༦	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་
ཆེ་	 Shri V.C. Pharkha	 མཆོག་ལ་ཆེད་
མངགས་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ཧི་མཱ ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིཁངོས་སུ་གཏགོས་པའ་ིབདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཁག་	 ༡༤	 ནང་གནས་པའ་ིབདོ་མི་
རྣམས་ཀི་བད་ེསྡུག་གནད་དནོ་གཙང་ཐག་
མ་ཆོད་པ་ཁག་དང་།	 དཀའ་ངལ་གསར་པ་
ཇི་འཕྲད་སོགས་ཀི་ཐད་བཀའ་བསྡརུ་དང་།
ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༩	
ཉིན་ད་ེསྔའི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་

མཇུག་འབལེ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིགནས་སངས་
སོགས་འཁོད་པའི་སྙན་ཐ་ོརེའུ་མིག་ཤོག་ལྷ་ེ	
༡༡	 ཅན་བཅས་སནྙ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པར།	
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གིས་ཧི་
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེཁབ་ཁོངས་སིམ་ལ་དང་།	
རྡ་ས།	 ཀུ་ལུ།	 ཅམ་ས།ྦ	 མན་ཌི།	 ནཱ་ཧན།	
སིར་མཽར།	 སོ་ལན་བཅས་རངོ་སོ་སོའ་ིརངོ་
དཔནོ་	 Deputy Commissioner (DC) 

རྣམས་ལ་ཞལ་པར་ཐོག་བཀའ་མངགས་
དང་འབལེ།	 རངོ་ད་ེདག་གི་འགོ་ཚུད་པའ་ི
ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ནས་རངོ་དཔནོ་	
DC	 ལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིདཀའ་ངལ་གནད་
དནོ་སནྙ་གསན་གིས་ད་ེདག་གི་གནས་ཚུལ་
དང་གནས་སངས་ཇི་ཆགས་	 Feedback 

ཐ་དག་སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརུྒྱད་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ	 མཆོག་ལ་སནྙ་
གསན་ཐགོ་མ་འངོས་ལག་བསར་ཇི་དགོས་
མངའ་གཞུང་ནས་གནང་རུྒྱ་ཐག་གཅོད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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སུད་སི་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས།
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་
སིཊཡན་བདོ་རིགས་མི་མང་སིྒག་འཛུགས་
ནས་མང་གཙོའི་དསུ་དྲན་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་
ཕབེས་གནང་བ་བཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	
ཚེས་	༣༡	ནས་ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	བར་ཉནི་
གངས་བདནུ་རིང་སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་

གཞུང་འབལེ་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་ལེགས་
གུབ་བུང་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༤	ཉནི་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སུད་སི་འཛུ་རིག་
གངོ་ཁརེ་གི་	 Government Council-

lor	སྐ་ུཞབས་མ་རི་ཡི་ཕརེ་		Mario Fehr	
མཆོག་དང་།	 སུད་སི་འཛུ་རིག་གངོ་ཁརེ་
གི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་
བུར་ཀི་	 Martin Burki 	མཆོག་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༥	
ཉནི་སུད་སི་རྒྱལ་ས་བནྷ་	 Bern	 ད་ུསུད་
བདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་	

Thomas Buchli 	 ལགས་སོགས་ནས་ག་ོ
སིྒག་གནང་བ་ལརྟ།
	 ད་ེསྔནོ་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་།	སུད་སི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་མ་ཡ་ག་རབ་		
Maya Graf	 	 མཆོག་དང་།	 གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུ	 Prisca Birrer Heimo 

མཆོག་བཅས་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཆགས་སུ་འག་ོ

བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་སྐརོ་དང་།	 བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁགེས་འཛིན་སིད་
བུས་ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་མི་བཟདོ་པར་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་གལ་ཆེའ་ིསྐརོ།	 བདོ་ནང་མི་
སེར་སྤལེ་བའི་སིད་བུས་བཟུང་ས་ེརྒྱ་རིགས་
མི་འབོར་ཕ ོན་ཆེ ་སྤ ་ོ ཤུགས་གནང་རྐེན་
བདོ་རིགས་རྣམས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
སུ་འགུར་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་གནས་སངས།	
བདོ་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པའི་
གནས་སངས་སྐརོ་བཅས་ཀི་ཐོག་འགལེ་

བརདོ་གནང་བ་མ་ཟད་གནས་སངས་ད་ེདག་
ཐོག་སེམས་འཚབ་དང་སྦྲགས་གོ་བསྡུར་
ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་འདགུ
	 དེ་བཞིན་སུད་སི་གོས་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ནས་བདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་སྐརོ ་ལ་དམིགས་བསལ་ལས་
འགུལ་སྤལེ ་རུྒྱའི ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད།			
ཞོར་དུ་ སུད་སིའི ་ནང་བ ོད་མིའི ་སྐབས་
བཅོལ་བའི་གནས་སངས་སྐརོ་ལ་དཀའ་
སེལ་ཇི་དགོས་འཛུ་རིག་གངོ་ཁརེ་གི་དཔནོ་
རིགས་ཁག་དང་།	 སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་བཅས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་
ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་འཚོལ་གནང་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་བཅས་ཞུས་གནང་ཡོད།	 མཇལ་
འཕྲད་ས་ྔརསེ་སུ་ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་
ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེ
ལགས།	 སུད་སིའ་ིས་གནས་བདོ་རིགས་མི་
མང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བཅས་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་འདགུ
	 ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སུད་སིའི་བདོ་མི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ཀིས་འཛུ་རིག་གནམ་
ཐང་ནས་ཕབེས་སྐེལ་དང་བཅས་ལྡི་ལིར་
ཕིར་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	
༨	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་སརྔ་ལས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་འདགུ
༄༅།	 །བདོ་དང་ཐ་ེཝན་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཚོགས་པའི་
རུྒྱན་ལས་ Hsin-Yi Lin	 ལགས།	 ཐའ་ེ
ཝན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་	 Yu Mei 

Nu	མཆོག་གི་སྒརེ་དུྲང་	Liu Ying Chun 

ལགས་ཀིས་གཙོས་ཚོགས་མི་གཞན་ཁག་
གཅིག་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་རྡ་སར་
ཕབེས་སྐབས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོོན་མཆོག་

གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པས་སྣ་ེ
ལེན་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	༥	ཉནི་གི་དགངོ་
མོ་ཆུ་ཚོད་	 ༧	 ཙམ་ལ་མེག་གནྷ་བདོ་ཀི་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ནང་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པར་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ནས་གསོལ་
ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་གནང་བ་དང་།	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པས་
སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་རྡ་སར་ཕབེས་གནང་བར་

འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 སིྤ་
འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ཀིས་སྐུ་
མགནོ་རྣམ་པའ་ིང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་དང་།	ད་ེ
བཞིན་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ངོ་སྤོད་གནང་
ཡོད།
ད་ེནས་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་ལམྕ་སྐ་ུཤིན་ཡི་
ལིན་	 Hsin-Yi Lin	 ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།	 ད་ེརིང་ས་ྔདྲ་ོང་ཚོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་
རུྒྱའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་ཧ་
ཅང་དགའ་བ་ོབུང་ཞསེ་དང་།	 མཇལ་
འཕྲད་སབྐས་རང་དབང་དང་།	 འག་ོབའ་ི
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་སྐརོ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་
བུང་སྐརོ་གསུངས།	 	 ད་ེབཞིན་སབྐས་དརེ་
ཁངོ་གིས་ཚོགས་པའ་ིང་ོསྤདོ་དང་།	 ཐ་ེ
ཝན་ནང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་སྔར་ལྷག་
ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་
སོགས་གསུང་རསེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐ་ེཝན་ནང་
གི་ཆབ་སདི་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཐོག་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་

པའ་ིསྐརོ་སོགས་གསུངས།	 	 ད་ེཡང་ལམྕ་
སྐ་ུཤིན་ཡི་ལིན་	 Hsin-Yi Lin	 ལགས་ན་ི
ཐ་ེཝན་མནའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི		Taiwan  

Alliance འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ཡིན་
ཞིང་།	 ཚོགས་པ་དསེ་ཐ་ེཝན་ནང་སགོ་
ཁམིས་གཅདོ་རུྒྱའ་ིཉསེ་ཆད་	 Death  

Penalty མེད་པ་བཟསོ་འདགུ	 ད་ེནས་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ནས་ཁོང་རྣམ་པའི་ཕག་
ལས་གནང་ཕགོས་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་
མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་སྐརོ་སོགས་
ཆུ་ཚོད་	༢	ལགྷ་རིང་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད།			
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	༧	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	༡༠	ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་སུ་
ཕབེས་གནང་བ་དང་།	 	 སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་ཀི་འདས་པ་དང་མ་
འངོས།	 	 ད་ལ་ྟབཅས་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་
དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ན་ི
ལས་འགུལ་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚན་པའི་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བསོད་ནམས་བཟང་
མོ་ལགས་ཀིས་མེཀ་སེ་ཀོ་རྒྱལ་སའི་ནང་
བང་ཨ་རའི་ས་ཁུལ་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
	 དེ་ཡང ་རྒྱལ་ སིྤའི ་བ ོད ་ད ོན ་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	 ནས་	
༣	 བར་མེཀ་སི་ཀ་ོརྒྱལ་སའ་ིནང་བང་ཨ་
རིའི་ས་ཁུལ་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་
ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིསབྐས་ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་
ཌ།	 ཅི་ལི།	 བརྷ་ཛིལ།	 མེཀ་སི་ཀ་ོབཅས་
ནས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༤༣	 མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།སབྐས་དརེ་བསོད་ནམས་བཟང་
མོ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་ན་ི
ལས་འགུལ་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༩	ནང་
སྦར་སིལ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ་ཚོགས་པའི་
གསོ་ཆོད་ཁག་ལག་བསར་ལམ་ལྷངོས་བུང་
ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ	 ༢༠༡༧	 ལོ་ན་ི
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་
སནོ་བཞིན་ལས་འགུལ་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ལས་འགུལ་ད་ེ
ཉིད་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སླད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཚོགས་པའི་ལས་འགན་བཅས་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད།
	 གཞན་ཡང་བསོད་ནམས་བཟང་
མོ་ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་
ནས་བདོ་པའི་མངནོ་འདདོ་སུྒབ་སླད་ལས་
འགུལ་གང་མང་སྤལེ་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་
ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེའཛམ་གླིང་གི་
གནད་དནོ་ཐོག་སླབེ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡང་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལས་འགུལ་ད་ེདག་
བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སནོ་བཞིན་ཞི་བད་ེདང་།	
ཁམིས་མཐུན།	 ཆེས་མཐངོ་ལནྡ་པའ་ི
ཐགོ་ནས་སྤལེ་དགོས་པའི་དྲན་སྐུལ་གནང་
ཡོད།བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེའཛམ་གླིང་གི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ཡོང་སདླ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
འད་ིལས་འགུལ་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
པ་དང་།	 འབུང་འགུར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ད་ེ
བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བོལ་ད་ུའབོར་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བ་དང་འབལེ་བཀའ་
ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིནང་
གི་གཞུང་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་
མི་མང་རྣམས་ཀིས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ལགྷ་རིང་
ལགྷ་བསམ་གཡོལ་མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུ་ཆེད་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཀི་གུབ་ཆ།	 ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་གཉསི་ཀི་སྐརོ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འདའུ་ི
སྐརོ།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིསྐརོ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་རསེ་བདོ་དང་ཐ་ེ
ཝན་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་
ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པའི་དྲ་ིབར་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
	 དེ་ནས ་ སིྤ ་འཐུས ་ རུྒྱན ་ལས་
ཚོགས་ཁང་ནང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ལྷན་
འཛོམས་ཐོག་བདོ་དང་ཐེ་ཝན་གི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་
མི་རྣམ་པ་བརུྒྱད་ཐེ་ཝན་གོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་མཚན་ཐོག་
བསྐརུ་གནང་བའི་ཕག་ཡིག་ཞིག་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།


