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སྐརོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ང་ོསྤདོ་
མཛད་པ་སོགས་ཡོངས་སུ་གུབ་མཚམས་
ཉནི་གུང་ལགྗས་སྨནི་ལནྷ་བཞསེ་མཛད་འདགུ་
བཅས།	།

ང་ཚོ་འདརི་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་ཆེད་ཡོང་བ་ཡིན།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	 ཚེས་	༣	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་ཨ་རིའ་ི

མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་

པའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུག་ལས་གུབ་པའ་ི
ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གངས་

སིྐད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་ནས།	

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་འདགུ	 	 ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་
གི་མཇལ་འཕད་གུབ་མཚམས་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་	 David 

Price མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་པར།
ཐེངས་འདིར་ཁོང་རྣམས་ར་སར་བཅར་
དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་
རིག ་གཞུང ་ སུང ་སྐོབ ་ལ ་རྒྱབ ་སྐོར ་ ཞུ ་
ཆེད་དང་།	 བདོ་མིར་གདངུ་མཉམ་སྐ་ེ
ཐོག ་བ ོད ་ནང ་རང ་དབང ་སླར ་གསོའི ་
ལས ་ འ གུལ ་ལ ་རྒྱབ ་སྐོར ་ གི ་ རྣམ ་ པ ་

མཚོན ་ ཆེད ་བཅར ་བ ་ ཡིན ་སྐ ོར ་དང ་ །	
ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
མཇལ་འཕད་ཡག་པ་ོབུང་སྐརོ་དང་།			
ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་བཀའ་ཤག་
ཏུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་
བཀའ་བླནོ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་སབྐས།	
ཁངོ་ཚོས་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུམང་གཙོའ་ིརིང་
ལུགས་ས་བརན་གོང་འཕལེ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ལམ་བཟང་ཐགོ་ཤར་སྐདོ་བདེ་བཞིན་
པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།

༄༅།	 །སྐ་ུཞབས་ཡེ་ད་ིཡུ་རབ་པ་	 B.S. 
Yediyurappa	 མཆོག་སརླ་ཡང་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིགནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ངས་བདོ་མི་མང་གི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེསྐུ ་ཉིད་མཆོག་སླར་ཡང་ཀར་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་
བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
གིས་བར་ཆད་མེད་པར་མི་མང་གི་མངནོ་འདདོ་
མཐའ་དག་བསུྒབ་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
རྒྱ་གར་ནང་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ་ེནི་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་སའི་
མངའ་སྡ་ེཡིན་པ་མ་ཟད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་
ཚོས་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སླབོ་གཉརེ་བདེ་སའི་དགོན་སྡ་ེཁག་མང་
ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཚོ་ཀར་
ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་ནང་གཞིས་ཆགས་པ་ནས་
བཟུང་བདོ་མི་ཚོར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་མི་མང་
གིས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་བམས་སྐོང་
གནང་ཡོད་པར་བརནེ།	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་
ན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་དང་མི་མང་
བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་
ཁིད་འགོ་བདོ་མི་དང་ཡུལ་མི་བར་མཛའ་གགོས་
ཀི་འབལེ་ལམ་སྔར་ལས་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གོང་
འཕལེ་ཡོང་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིགནང་བ།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༨	ཚེས་	༥	ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	བར་
དལཱིརི་ཚོགས་འད་ུགལ་ཆེ་ཞིག་དང་།	གནད་ཡོད་
མི་ས་མཇལ་འཕད།	ད་ེནས་གྷུ ་ཇུ་ཏཊ་མངའ་སྡའེ་ི
བྷ་རོ་ཌ་རུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་པཱ་རུལ་མཐ་ོསླབོ་	
Parul University ཏུ་ཇི་ལརྟ་མགནོ་འབདོ་
ལརྟ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ས་གནས་སུ་
ཕབེས་ཞརོ་ད་ུ	 The Maharaj Saya-
jirao University Of Baroda	 ཞསེ་
པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད་གནང་
རུྒྱ་དང་།	 ཁུལ་དརེ་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའ་ི
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཐུག་འཕད་དང་

གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།					
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ིགླགོ་བརྙན་དསུ་སྟནོ་ཐངེས་	༧༦	ཐགོ་དམིགས་བསལ་
ཆེ་བསྟདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་ཨི་ཊ་ལིའ་ི Italy	 མཛེས་སྡགུ་ལནྡ་པའ་ི
གངོ་ཁྱརེ་ཝ་ེན་ིསིར་	 Venice	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
གླགོ་བརྙན་དསུ་སྟནོ་ Venice International 

Film Festival	ཐངེས་	༧༦	ག་ོསིྒག་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།		སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་
ཞུ་སདླ།	 	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་སྐ་ུཚེའ་ི
མཛད་འཕནི་ཁདོ་ཚན་རིག་ཐགོ་ཐུགས་སང་
ཧ་ཅང་མཛད་པ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླངི་
ནང་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཇི་བུང་དང་།	
གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་ཞུ་མཁན་རྒྱལ་སིྤའི་
བུད་མེད་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་པ་གགས་ཅན་

ལམྕ་ཌནོ་གི་ཕཌོ་	 Dawn Gifford Engle 

ལགས་ཡིན་ཞིང་།		ད་ེཡང་ཁངོ་ནས་གསུང་

དནོ།	 	 “ང་ཚོས་ཐངེས་འདརི་གླགོ་བརྙན་
འདི་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆེས་ཐགོ་མར་ཝེ་ནི་སི་རྒྱལ་

སིྤའ་ིགླགོ་བརྙན་དསུ་སྟནོ་ཐངེས་	 ༧༦	 ཐགོ་
དབུ་འབདེ་ཞུ་ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་

སྐ་ེབཞིན་འདགུ	 	 གླགོ་བརྙན་འདའི་ིནང་
ད་ེས་ྔསུས་ཀང་མཇལ་མངོ་མེད་པའི་གནས་

ཚུལ་ཁག་གཅིག་བརྙན་པར་བརུྒྱད་གཟགིས་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིབདོ་
ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་དང་ཚན་རིག་དབར་གི་འབལེ་བའི་
སྐརོ་རེད།	“ཅསེ་གསུངས།	
གླ ོག ་བརྙན་ད ེའི ་ནང་དུ་ཨ་རིའི ་དངོས་
ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་སྐུ་
ཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་བྷུམ་	 David Bhom	 དམ་
པ་ལགས་དང་།	 	 ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡེ་ Austria 

ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་
པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཊོན་ཛེ་ལིངར་	
Anton Zeilinger	ལགས།	སྐ་ུཞབས་པལོ་
ཨེག་མན་	 Dr. Paul Ekman	 ལགས།	
ཨ་རིའི་དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་གགས་

ཅན་སྐ་ུཞབས་ཨེ་རོན་བྷགེ Aaron Beck  

ལགས།	 	 ཅི་ལི་ Chile	 ནས་ཡིན་པ་སྐསེ་
དངསོ་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་	 Francisco 

Varela	 ལགས།	 ཨ་རིའ་ིདབང་རྩའ་ིཚན་
རིག་པ་གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་རི་ཆཌ་ཌ་ེཝི་ཌི་
སན་	 Richard Davidson	 ལགས་སོགས་
དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་མཇལ་འཕད་མཛད་པའི་སྐརོ་
ཡིན་འདགུ			ད་ེཡང་གླགོ་བརྙན་དའེ་ིསྔནོ་
འགའོི་གསལ་བསྒགས་ད་ེཨ་རིའི་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའི་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་ཚོགས་པ་	
Peace Jam	ཞསེ་པས་ཡོངས་གགས་གནང་
འདགུ	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢	
དང་	 ༣	 ཉནི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རིའི་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་གོ་སིྒག་
འགོ	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པ་ོཨ་རི་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའེུ་ཇར་
སིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕུན་
ཚོགས་སྡ་ེབཞིའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་དང་
སླབོ་དགེ་དུག་ཅུ་རེ་གངས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན་ཡོངས་འཛིན་
གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་སང་
གསལ་ཞལ་འབདེ་གནང་རསེ།	 བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ ་དང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
ཆེད་སྐ་ུསགོ་ལོངས་སྤདོ་བཅས་པ་བླསོ་བཏང་
བའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་
སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད་མ་ངན་གུས་
འདདུ་ཞུས།
ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་
ཀིས་ཚོགས་འདའིུ་དབུ་འབདེ་གསུང་བཤད་
དང་།	 ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་སྐུ་ཚབ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཕི་
ལོ་ཆིག་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་དགུ་ཅུ་གོ་གངས་
ནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟའི་བར་ལོ་ང་ོསུམ་ཅུ་ལ་
ཉ་ེབའི་ནང་བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ལ་འགུར་བ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་གནས་སྟངས་གསར་པ་དང་ཁརོ་ཡུག་
གསར་པའི་ནང་ཕ་མ་ཚོར་གདངོ་ལེན་བདེ་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་གསར་པ་མང་
པ་ོཞིག་སླབེས་ཡོད།	 གནས་སྟངས་ད་ེདག་

ལ་ཞན་ཆ་གཅིག་པུ་ལ་མ་བལྟས་པར་དགེ་
མཚན་དང་ག་ོསབྐས་ལ་བལསྟ་ཏ་ེགདངོ་ལེན་
གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༢	 ནས་བཟུང་སྟ་ེཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་བདོ་མིའི་ཕུ་གུ་
ཚོའི་ཆེད་ད་ུབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་
སིྒག་དང་བསབླ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་བཟ་ོའགོད་
འག་ོའཛུགས་བས་ཏ།ེ	ད་ཆ་བསབླ་གཞིའ་ིརྩ་
འཛིན་གི་རགས་ཟིན་གུབ་ཡོད་པའི་ཐགོ་གོ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་རུྒྱ་དང་།	མ་འངོས་པའ་ི
བདོ་མིའི་ཕུ་གུ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུཕ་མ་ཚོས་
འགན་ཆེ་ཙམ་བཞེས་ཏ་ེཁིྱམ་ཚང་ནང་བདོ་
སདྐ་གཙང་མ་བསྐནོ་རུྒྱ་དང་།	གཟའ་མཇུག་
སླབོ་གྲྭ་དང་འཛིན་གྲྭ་ཁག་ནས་སདྐ་དང་ཡི་
ག་ེབསབླས།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བསབླ་གཞི་བཟ་ོའགདོ་དང་སླབོ་ཁདི་ཀི་རུྒྱ་ཆ་
རྩམོ་སིྒག་ཞུས་ཏ་ེཕགོས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་
རྒྱག་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརེས་དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགནོ་ཡོངས་
འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་གནང་བའ་ིསྙངི་དནོ་ད།ུ	བདོ་
ཀི་བསྟན་པ་ཆབ་སདི་དང་གནས་སྟངས་ཉག་
ཕ་པ་ོདང་ཛ་དག་པ།ོ	 དཀའ་ངལ་ཆེན་པའོ་ི

དསུ་སྐབས་ཤིག་ལ་སླབེས་བསྡད་ཡོད་རེད།	
ང་རང་ཚོའི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག	བདོ་ཀི་མངའ་
ཐང་།	 ས་ཡི་རྒྱ་ཁྱནོ།	 མིའ་ིནསུ་པ་བཅས་

འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ཐོག་ལ་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས།	 སུ་གཅིག་ལའང་
ཉམས་དམའ་དགསོ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་མངོ་མེད།	 ད་ེལརྟ་ཡང་བདོ་ལ་ཆབ་
སིད་ཀི་ཉམ་ངའི་གནས་སྟངས་ཆེན་པ་ོཞིག་
བུང་སྟ།ེ	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའ་ིསྟནོ་འཁརོ་བཅས་
རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་ཕབེས་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་བུང་བ་རེད།	 ཡིན་ནའང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་མི་རབས་རྒན་
པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་བསྐནོ་ནས་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་བཅས་པ་སྐ་ུམཉལེ་
པའོི་ཐགོ་ནས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད་རེད།	 ད་ེནས་རིམ་པས་བདོ་པ་མང་
པ་ོཞིག་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཕབེས་
ཐུབ་པ་བུང་སྟ།ེ	 ག་ོསབྐས་དང་དཔལ་འབརོ་
གི་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཆགས།	 བདོ་ནང་
དང་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་

བུང་བ་མ་ཟད།
སྒརེ་སོ་སོ་ནས་ཀང་ཕ་མ་དང་སྤུན་མཆེད་
བཅས་ལ་དཔལ་འབརོ་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་
བུང་ཡོད་རེད།	 རིམ་པས་ཚང་མས་ཁིྱམ་

ཚང་བཟུང་སྟ་ེབུ་ཕུག་མང་པ་ོཆགས།	 བུ་
ཕུག་ད་ེཚོ་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སླབོ་
གྲྭར་གཏངོ་གི་ཡོད་པས།	 སླབོ་གྲྭ་ད་ེདག་
ནང་བདོ་ཡིག་སྦངོ་རུྒྱ་མེད་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་
ནང་ཡིན་ན་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བདོ་
ཡིག་གི་རུྒྱན་ལནྡ་སླབོ་ཚན་ཡོད་པས་བདོ་སདྐ་
དང་བདོ་ཡིག	 རིག་གཞུང་དང་འབལེ་བའ་ི
ཐགོ་ལ་ང་ོའཕདོ་པ་བུང་ཡོད་ཀང་།	 ནབུ་
ཕགོས་ཀི་བདོ་མིའི་ཕུ་གུ་ཚོ་སྐ་ེབ་ནས་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་ཁ་བལ་བ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	 གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ནང་ཕུ་གུ་ཚོ་བཏང་ཡང་བདོ་པའི་ཞག་
རིྩ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་སྟབས།	 ཕ་མས་
ལས་འགན་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	 ད་ེ
འད་སོང་ཙང་ཁིྱམ་ཚང་ནང་ཕ་མས་ཕུ་གུའི་
མཉམ་ད་ུབདོ་སྐད་རྒྱག་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 བདོ་ཡིག་ཤེས་པ་ལ་བདོ་སདྐ་ཡག་པ་ོ
ཤེས་དགསོ་ཀི་ཡོད་རེད།	 བདོ་སདྐ་ཡག་པ་ོ
ཤེས་པ་ཡིན་ན་བདོ་ཡིག་སྦངོ་རུྒྱ་ལས་ས་ླཔ་ོ

ཡོང་གི་རེད།	 ཕུ་གུར་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་འབལེ་བའི་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་མ་ཐུབ་ཚེ་ཕ་
མའ་ིལས་འགན་སུྒབ་ཐུབ་མེད་པས།	 རསེ་
སུ་འགདོ་པ་སྐ་ེརུྒྱ་ངསེ་པས་ཁིྱམ་ཚང་ནང་
ཕ་མས་ཕུ་གུའི་མཉམ་ད་ུབདོ་སདྐ་བཤད་རུྒྱ་
འབད་བརྩནོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཅསེ་དང་།	ཡང་ཁངོ་གིས།	རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེས་རུྒྱན་ལནྡ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་བསབླ་དགསོ་
པའ་ིབཀའ་སླབོ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་།	 ང་
ཚོ་ཚང་མ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་སུྒབ་
མཁན་ཡིན་པས་བཀའ་སུྒབ་འདདོ་ཡོད་ན་ཕ་
མ་ཚོས་ཁིྱམ་ཚང་ནང་བདོ་སདྐ་རྒྱག་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་གནང་།
ཐངེས་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༢	 དང་	 ༣	 ཉནི་
གི ་ ཚོགས་ཆེན ་ཐོག ་གཙོ ་བ ོ་ ཤེས ་ རིག ་
ལས ་ ཁུངས ་ནས ་བཟོ་ སིྒག ་བས ་པའི ་
བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གི་རགས་ཟིན་ད་ེ
ཉིད ་མཐའ་མའི ་གཏན་འབེབས་དང་ །	
བོད ་ ཀི ་སྐད ་ ཡིག ་སླ ོབ ་ཁིད ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཕགོས།	 ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའི་བཟང་སྤོད་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་
བཅས་བརོད་གཞི་གཙོ་བ ོ་གསུམ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	༤	ཉནི་བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་ཡིག་སླབོ་
གྲྭའ་ིཚོགས་འད་ུའཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་བཅར་བའི་ཁོངས་ཡུ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་བྷལེ་ཇམེ་དང་།	སུད་སི།	ཨོ་
སི་ཊི་རི་ཡ།	 ཨོ་སི་ཌ་ོལི་ཡ།	 བང་ཨ་རིའ་ི
ཁུལ་ནས་ས་གནས་མི་འད་ཁག་བཅུ་གཉསི་
ནས་ཚོགས་བཅར་བ་དུག་ཅུ་རེ ་གཅིག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད།	 ཚོགས་འད་ུ
གལོ་རསེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དང་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་དང་ཁེ་ན་ཊ་
གཉསི་སུ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།	།

བདོ་ཡིག་ཤེས་པ་ལ་བདོ་སདྐ་ཡག་པ་ོཤེས་དགསོ་ཀི་ཡོད།
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ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་མགགོས་མུར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཆེད་སནྙ་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཙམ་ལ་
ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུག་ལས་
གུབ་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ར་ས་གངས་སིྐད་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཚམས་
གཟིགས་སུ་ཕ ེབས་པར་བོད་མི ་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་དང་རུྒྱན་
ལས་བཅས་ཀིས་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་ཕབེས་
བསུའི ་ས ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟིགས་སྐརོ་
ད་ུགདན་ཞུས་གནང་རེས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་རྣམས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ང་ོསྤདོ་དང་།	
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཚམས་
འདའི་ིགསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་མང་གཙོ་མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

ཌེ་ཝིཌ་པ་རཡིས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་མང་གཙོ་མཉམ་འབལེ་
ཚོགས་ཆུང་ནས་འཛམ་གླངི་ནང་མང་གཙོའ་ི

རིང་ལུགས་ཐགོ་བསྐདོ་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་
བདེ་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བཞུགས་སརྒ་
ད་ུསིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་ལནྷ་
མང་གཙོའི་ཐགོ་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་སྦངས་
བཤད་བེད་རུྒྱའི་སླད་ར་སར་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པ་དང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པའི་
དབར་ད་ིབ་དསི་ལན་དང་།	 གསོ་བསྡརུ་

ལྷུགས་པ་ོགནང་རསེ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	

ད་ེཡང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་
པར་གསུང་དནོ།	 ཚོགས་གཙོའ་ིངསོ་ནས་
ད་བར་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་དང་གཞུང་
ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་ལ་གསོ་ཆོད་བཞག་པ་
དང་མཐུན་འགུར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་
ཡོད་སྟབས།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་ཡིན།	 ད་ེ
མིན་བཙན་བལོ་ནང་གི་མང་གཙོའི་སྐརོ་ལ་
མདརོ་བསྡསུ་ཞུས་པ་དང་ཕན་ཚུན་བག་ོགླངེ་
གི་རྣམ་པ་ལ་ྟབུ་གནང་བ་བུང་ཡོད།	 ཁངོ་
ཚོ་སྔནོ་མ་ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་ད་ོསང་དང་
དམིགས་བསལ་གི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེའད་

ཞིག་རེད་མི་འདགུ		ན་ནངི་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཙམ་
ནས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རུྒྱས་
ལོན་དང་།	 ང་ཚོའ་ིགསོ་ཚོགས་སྐརོ་ཁངོ་
རྣམ་པར་ང་ོསྤདོ་བ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་ཚོས་
ཀང་ཨ་རིའི་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ང་
ཚོར་ང་ོསྤདོ་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀི་འཆར་གཞི་
བསིྒགས་འདགུ		
འཆར་གཞི་བསིྒགས་པ་ནང་བཞིན་དང་པ་ོ
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བརྒྱད་ཙམ་
ཕབེས་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་རེད་འདགུ	 	 སདི་
དནོ་ཚོགས་པ་གཙོ་བ་ོམང་གཙོ་ཚོགས་པ་
དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་
ཁངོས་ནས་འཐུས་མི་གསུམ་རེ་ཕབེས་ཡོད།	
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའི་
གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་མཁྱནེ་གི་མེད་སྟབས།	
ང་ཚོའ་ིསིྤ་འཐུས་ཚོགས་མི་ད་ེཚོ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་གི་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་གསུངས་བུང་།		དརེ་
ངས་གསལ་བཤད་བདེ་སྐབས་ང་ཚོ་འདིར་
འསོ་བསྡ་ུབས་ནས་འག་ོགི་ཡོད།	 ཅསེ་
གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་སྦགས།		ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་ཞིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་

དགསོ་པའ་ིསནྙ་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།	
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་
གྷ་ོཝན་	 Jim McGovern	 མཆོག་གིས་
Tibet Act policy	 གསོ་འཆར་བཏནོ་
གནང་བ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་ཞེས་
ཡིག་ཐགོ་ནས་ཕུལ་ཡོད།	 ང་ཚོས་རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
ཆེན་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརིྩ་ཡི་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གིས་ཚོགས་ཆེན་ད་ེལ་ྟབུ་འཚོགས་རུྒྱར་
དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་གནོན་
ཤུགས་དང་འགགོ་རྐནེ་ས་ཚོགས་བཟ་ོཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ད་ཐངེས་ང་ཚོས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་
དུག་པ་བར་གི་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད་པའི་
ཕག་དབེ་ཅིག་ཕུལ་བ་ཡིན།		མ་འངོས་པར་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་སབྐས་གོང་གི་
གནད་དནོ་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་
པས་ངེས་པར་ད་ུརྒྱབ་སྐོར་གནང་རོགས་
ཞསེ་བཀདོ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།

གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་གཅིག་མ་འཇགོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་འཆར་འགོད་
པ་འབུམ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་
འགུས་ལགས་དང་།	 དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་
འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རརོ་
ལགས་བདནུ་ཕག་ལྔའི་རིང་ཨ་རི་དང་ཁེ་
ན་ཌ་ཁུལ་གི་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་
ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ	
དེ་ཡང ་འགན ་འ ཛིན ་རྣམ ་གཉིས ་ ཕི ་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༢	 ནས་ཕི་
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༩	 བར་ཨ་རི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཊོན་དང་།	ཌི་སི།	ཝན་ཁུ་ཝར།	སེ་ཡ་
ཊལ།	པཌོ་ལེན།	སན་ཕ་རན་སི་སི་ཁ་ོབྷ་ེས་
ཁུལ།	ལྷ་ོཁལ་ལི་ཕརོ་ན་ིཡ།	མིན་ཡ་ན་པ་ོལི་
སི།	 ཊོ་རོན་ཊོ།	 ནའིུ་ཡོག་བཅས་སུ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་དགོས་དནོ་ནི།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
འཆར་སང་དགངོས་དནོ།	 	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ས་བརན་དང་འབལེ་བའ་ི
ལས་གཞི་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཏ་ེགངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་།	བདོ་མིའ་ི
ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཚན་པའི་
སྐརོ་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ་བརུྒྱད།	
ལས་གཞི་ད་ེདག་ནང་མཉམ་ཞུགས་གང་
མང་ཡོང་ཐབས་སདླ་ཡིན་འདགུ	
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ནས་སྔནོ་འགའོི་མ་འཛུགས་ཧིན་སྒརོ་བེ་
བ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ནས་རྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་
ཙམ་མི་མང་ལ་མ་འཛུགས་བ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་

འབུལ་རུྒྱ་དང་།	 མ་འཛུགས་ག་ོསབྐས་ད་ེ
ཁག་གཉིས་སུ་དབེ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་
དང་པ་ོདརེ་ཉུང་ཐར་ཨ་སྒརོ་	 ༡༥༠༠༠	
ཐམ་པ་སྐདེ་འབབ་ངསེ་མེད་ཀི་ཐབོ་བ་མ་
ཤེར་	 Equity Share	 དང་།	 	 གཉསི་པ་

ཉུང་ཐར་ཨ་སྒརོ་	 ༢༥༠༠༠	 ད་ེདསུ་ཐུང་
འདམེས་ཆའ་ིམ་ཤེར་ Short – Term Pref-

erence Share ལོ་ལའྔ་ིནང་ལོ་ལརྟ་མ་རྩའ་ི
འབབ་སལྐ་རྒྱ་ཆ་	༣	འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཉནི་མཐའ་མར་
མ་འཛུགས་བདེ་མཁན་གངས་	༥༥	ནས་ཨ་
སྒརོ་ས་ཡ་གཅིག་མ་འཛུགས་བདེ་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 མི་མང་པ་ོཞིག་ནས་ཀང་མ་འཛུགས་
བདེ་རུྒྱའ་ིའདདོ་མོས་ཀང་གནང་ཡོད།	བང་
ཨ་རིའི་ཁུལ་ནས་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་གཅིག་དང་
ཁ་ིལ་ྔཐམ་པ་མ་འཛུགས་བདེ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།	
མ་འཛུགས་གནང་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཀུན་སླངོ་ལས་
དཔལ་འབརོ་གི་ཁ་ེཕན་སདླ་མིན།	 སབྐས་
དརེ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་

བརུྒྱད་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་མཁན་ཡང་བུང་
ཡོད།	
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་
དགསོ་དམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི	བདོ་མི་ཡར་ཐནོ་
ཚོང་ལས་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ལ་དཔལ་འབརོ་

ཞབས་ཞུའི ་མཐུན་རྐེན་བསུྐན་རུྒྱ་དང་།		
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ན་ི
དངུལ་ཁང་མིན་པའི་དཔལ་འབརོ་སྡ་ེཚན་
ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ནས་བཟུང་
ད་བར་ཁྱནོ་བསྡམོས་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་	 ༤་༣	
ཐམ་པ་འཚོ་རནེ་རོགས་སྐརོ་གནང་བ་བུང་
ཡོད།	 གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་གི་མ་འངོས་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
ན་ིདངུལ་ཁང་ཆུང་གས་དབེ་སྐལེ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དངུལ་ཁང་གཞན་
ནང་བཞིན་ལས་དནོ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བང་
ཨ་རི་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ཚོས་གངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མཐུན་འགུར་
རོགས་སྐོར་གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ

བུང་ཞསེ་དང་།	གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་དགསོ་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་ལརྟ།	 འབུང་འགུར་བདོ་
མི་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་སླད་ལས་
གཞི་འདའི་ིནང་མཉམ་ཞུགས་གང་མང་ཡོང་
བའ་ིརེ་བ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
ཐེངས་འདིའི་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་
སབྐས་བདོ་མིའི་ཁྱད་ལས་དང་བངླས་ཞབས་
ཞུ་ཚན་པའི་སྐརོ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རགོས་
དང་།	 མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐབས་སདླ་ག་ོ
རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཐུབ་པའང་བུང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ལས་གཞི་འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	

ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་
ལོ་རེ་བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལ་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་གནང་
མཁན་གཞོན་སྐེས་བ ོད་མི ་ཁྱད་ལས་པ་
འཛུལ་ཞུགས་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་དང་།	
འདས་པའི་ལོ་གསུམ་ནང་དང་བངླས་ཞབས་
ཞུ་གནང་མཁན་མི་གངས་བརྒྱ་སྐརོ་ཞིག་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་སབྐས་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་
སོགས་དང་ཐུག་འཕད་ཡང་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

༄༅།	 །མཚུངས་མེད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
དུང་ཆེ་འགན་འཛིན་ལནྷ་རྒྱས་མཆོག་ལ།	
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཕི་བསྐོད་ལག་ཁྱེར་
སེར་པའོ་ིནང་	 NORI	 མེད་པ་བཟསོ་ཏ་ེ
ཕིས་སུ་ལག་དབེ་གསར་པ་གནང་ཁག་ཚང་
མར་	 NORI	 ལས་དམ་མེད་པའ་ིརྐནེ་
གིས་ཐངོས་མཆན་དགངོས་བཞསེ་གནང་གི་
མེད་སྐརོ་དང་འབལེ།	 ཉ་ེཆར་ཇར་མི་ནའི་ི
གཞུང་ཚབ་ནས་ཕི་བསྐོད་ལག་ཁྱེར་སེར་
པ་ོགསར་པའ་ིརིགས་ལ་ NORI	 མེད་རྐནེ་
གིས་མཐོང་མཆན་མ་གནང་བའི་གནས་
ཚུལ་བུང་འདགུ་པར་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་

གི་ལས་བདེ་གཞུང་ཚབ་ཏུ་ཆེད་བཅར་གིས་	
NORI སྐརོ་གི་གནས་སྟངས་སནྙ་གསན་དང་
གསོ་བསྡུར་གནང་ཡང་གནས་སབྐས་འགུར་
བ་འག་ོའཆར་མེད་ངསེ་ལ་སོང་།	 ཕི་བསྐདོ་
ལག་ཁྱརེ་སེར་པའོ་ི	NORI	ལས་དམ་དང་
འབལེ་བའི་དཀའ་རྙགོ་གཙང་སེལ་མ་བུང་
བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མི་ས་གཞུང་
འབལེ་ཇར་མི་ནིར་ཕོགས་བསྐོད་གནང་
འཆར་ཡོད་མཁན་རྣམས་ནས་ཇར་མི་ནརི་
མཐོང་མཆན་ཞུ་རུྒྱ་ངང་འཐེན་དགོས་རུྒྱ་
ཞསེ་ཕབེས་སོང་བའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།																																																																					

ཕི་སྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོདང་འབལེ་བའ་ིགལ་
ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས།
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྐབས་ར་ེརི་སུྤལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
གི་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༤	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་སྦརི་རྙངི་དགནོ་
དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁརོ་གླངི་ད་ུསྐབས་ར་ེརི་
སུྤལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་སྦརི་དང་ཅནོ་ཏ་ར་གཞིས་ཁག་གི་
མི་མང་ཡོངས་ནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་དང་།	 བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་མཛད་
སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ་དརོ་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ི
ངང་གལོ་རསེ།	 ཉནི་རྒྱབ་སྐབས་ར་ེརི་སུྤལ་
བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
མཛད་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།			མཛད་སྒའོ་ི
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་
ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	 	 	 རྣམ་
གལོ་གླིང་གི་མཁན་ཆེན་རྣམ་གལོ་རིན་པ་ོ
ཆེ།	 མཁ་ོཁིྱམ་རིན་པ་ོཆེ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་ཟུར་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་ལགས།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཁག་གཅིག	 སིྤ་ཟུར་སུྤལ་སྐ་ུཨོ་རྒྱན་སྟབོས་
རྒྱལ་ལགས།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དུང་འཕར་ཟླ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།	
སྦརི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གི་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	
རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	ས་གནས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་

ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ་སོགས་གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལས་བདེ།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་ནས་བཅར་བའི་དད་ལྡན་སིྦན་བདག་
དང་ཞལ་སླབོ་སོགས་སེར་སྐ་མི་མང་ཁྱནོ་

མི་གངས་	 ༡༠༠༠	 ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག་མར་བརན་བཞུགས་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་ར་ོརེ་ལགས་
ཀིས་འཚམས་འད་ིདང་སྦགས།	 མཛད་སྒ་ོ
དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་ཚོགས་གཞོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་ཀིས་སྐབས་ར་ེརི་སུྤལ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་སྒོགས་སྦང་
ཞུས།	 ད་ེརསེ་སྦརི་སྡ་ེདག་ེས་གནས་འག་ོ
འཛིན་འཆི་མེད་ར་ོརེ་ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་བསྟུན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་
སིྤ་ཟུར་སུྤལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་

ཀིས་རི་སུྤལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་ངོ་སྤོད་
གནང་གུབ་མཚམས།	 ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དང་།	 སྡ་ེདག་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་
འཆི་མེད་ར་ོརེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་

སྐབས་ར་ེརི་སུྤལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མི་མང་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེབཀའ་དནི་རེས་དན་གི་གཟངེས་
རགས་ཤིག་ཕུལ།
ད་ེརསེ་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྐབས་རེ་རི་སུྤལ་བསོད་ནམས་བསྟན་
འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མཛད་རསེ་ལ་
གཟངེས་རགས་ཤིག་ཕུལ་ཏ་ེགསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 	 ཐགོ་མར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་དང་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གངོ་ད་ུཨོ་
རྒྱན་སྟབོས་རྒྱལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རི་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ང་ོསྤདོ་

གནང་ཟིན་སྟབས་ང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་
རུྒྱ་མེད།	 གཉན་འཕང་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་
དརེ་རི་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་
བསྟན་སིད་སླད་ལས་དནོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་སྦརི་དང་ཅནོ་ཏ་
ར་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
བར་བརནེ།	 ད་ཆ་གཞིས་ཆགས་འད་ིབཞིན་
ཚགས་ཚུད་ངང་གནས་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བ་ླཆེན་དང་།	 སུྤལ་སྐ་ུ
རྣམ་པའི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་
རྣམས་ཧྲ་ཏག་ཧྲ་ཏག་འགོ་བཞིན་ཡོད།		
ཉནི་རྒྱབ་ཀི་མཛད་སྒ་ོན་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་
གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཡིན།	 	 མང་ཚོགས་ནས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་པ་ལོ་རུྒྱས་ནང་རང་བཞིན་གི་
གནས་ཀི་རེད།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
བའི་མཛད་རསེ་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་དནི་མཚོན་ཆེད་
གཟངེས་རགས་ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།
སིྤར་བཀའ་ཤག་གི་གཟངེས་རགས་ན།ི	 རྒྱ་
གར་གིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་
གནད་ཡོད་མི་ས་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་རོགས་རམ་གནང་མཁན་

རྣམས་ལ་འབུལ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་
མགནོ་འབདོ་ལྟར་ལྷན་བཅར་ཞུ་ཐུབ་པར་
སྒརེ་གི་ངོས་ནས་བསྐལ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་
ཡིན་བསམ་གི་ཡོད།	 མཐའ་དནོ་བརན་
བཞུགས་སྐབས་ཕི་ནང་གཉསི་ནས་མཐུན་
འགུར་གནང་མཁན་དང་།	ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་
ཡོངས་ལ་ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་དང་།	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུང་
བཤད་གནང་།
ད་ེནས་རི་སུྤལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་དམིགས་བསལ་ཞུ་རུྒྱ་གང་
ཡང་མེད།	 ཅནོ་ཏ་ར་དང་སྦརི་བདོ་མི་
ཡོངས་ནས་འཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཀིས་
བརན་བཞུགས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་འད་ིན་ིནང་
ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་མ་
འངོས་པ་ད་ེད་ེབཞིན་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་པ་མངནོ་
གསལ་དདོ་པ་ོཞིག་མཐངོ་བུང་།
ང་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཞན་ལ་
རོགས་རམ་བདེ་རུྒྱ་ན་ིངའི་ལས་འགན་ཞིག་
ཡིན།	 ད་ེརིང་ང་ལ་མང་ཚོགས་ནས་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་དང་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ལས་ལགྷ་པའ་ིབཀའ་
དནི་ཆེ་བ་སིྦན་བདག་རྣམ་པ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་དུང་ལས་དང་།	 སྡ་ེའགན།	
ལས་ད།ོ	 ལས་དུང་།	 རྒན་དུང་བཅས་ལས་
བདེ་གངས་	 ༢༦	 གསར་ད་ུབདམས་པ་
རྣམས་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༥	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ཉནི་གངས་	
༤༥	 རིང་ར་ས་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་ཁང་
དུ་བ ོད་ཨིན་སྐད་ཡིག་གཙོ་བ ོ་གུར་བའི ་
འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	ཐངེས་
འདའིི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་སྟངེ་
འདམེས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ཤོ་ཟུར་བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་
འདམེས་ལྷན་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད་
ལགས།	འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་མི་ན་ག་སངས་
རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས།	 འདམེས་ལནྷ་
ཚོགས་མི་དྭགས་པ་ོསྐལ་བཟང་གཡུ་སྒོན་
ལགས།	ར་ས་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དནོ་འགུབ་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་གསར་ད་ུབདམས་པའི་སི་ཞུའི་ལས་
བདེ་གངས་	༢༦	ཕབེས་ཡོད།	

ད་ེཡང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མར་
གསར་ད་ུབདམས་པའི་སི་ཞུའི་ལས་བེད་
རྣམས་ནས་སོ་སོའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་

མཚམས་འདེམས་ལྷན་དུང་ཆེ ་ཚེ ་རིང་
དབངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦོང་སླབོ་
ཁིད་པ་རྣམས་ཀི་མཚན་དང་སླབོ་ཚན་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་
མི་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་
ཀིས་ཟབ་སྦངོ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་འདམེས་ལནྷ་
ཚོགས་མི་དྭགས་པ་ོསྐལ་བཟང་གཡུ་སྒོན་

ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསྟུན་འདམེས་
ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐངེས་འདིའི་

ཟབ་སྦངོ་གི་དགསོ་དམིགས་དང་གལ་གནད་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཟབ་སྦངོ་
གི་དགསོ་དམིགས་གང་རེད་ཅ་ེན།	 རྣམ་པ་
ཚོ་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་དུས་གང་དང་གང་གནང་དགོས་
ཀི་འདགུ	 ལས་བདེ་ཁངོས་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་སྟ ེ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ག་
འད་རེད་འདགུ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ནང་ཕག་ལས་གང་དང་གང་ཡོད་པ་ད ེ་
དག་ལ་གདངོ་ལན་ཇི་ལྟར་བེད་དགོས་པ་
ད་ེདག་སྐརོ་ཉནི་གངས་	 ༤༥	 རིང་ཟབ་
སྦོང་གི་ཚུལ་ད་ུརྣམ་པ་ཚོར་ངོ་སྤོད་དང་།	
ད་ེརསེ་ལས་འགན་བཀོད་སིྒག་དབུས་དང་
ཕགོས་མཐའ་ཁག་ཏུ་ཡོང་སདི་པ་རེད།	བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་
སྐབས་བདོ་ཡིག་ནི་གཙོ་བ་ོདང་མེད་ད་ུམི་
རངུ་བ་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཟབ་སྦངོ་
སབྐས་སླབོ་ཚན་གཙོ་བ་ོབདོ་ཡིག་དང་ཨིན་
སདྐ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ནང་ནས་བདོ་ཡིག་
སླབོ་ཚན་མང་བ་བཞག་ཡོད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་ཕར་ཚུར་ཡིག་འབལེ་གནང་
རུྒྱ་བ ོད་ཡིག་རང་གི ་ནང་གནང་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟནོ་གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད།
ཨིན་ཇིའི་མི་དང་འབལེ་བ་གནང་དསུ་ཨིན་
ཡིག་ནང་གནང་རུྒྱ་རེད།	 བདོ་མི་ནང་ཁུལ་
གནད་དནོ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་བདོ་ཡིག་
ནང་གནང་དགསོ།	 དཔརེ་ན།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་ལས་
བསྡམོས་ཤིག་ཡིན་ན་བདོ་ཡིག་ནང་འབུལ་

དགསོ།	 ད་ེབཞིན་རོགས་ཚོགས་ཤིག་ལ་
ལས་བསྡམོས་འབུལ་དགསོ་ན་ཨིན་ཡིག་ནང་
འབུལ་དགསོ།	 འནོ་ཀང་བདོ་ཡིག་མང་བ་
བདེ་སྤདོ་གཏངོ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ད་རེས་ཙམ་མིན་པར་ལས་བེད་ཁོངས་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ད་ེ
སའྔང་ཟབ་སྦངོ་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ཡོད།	
ཟབ་སྦངོ་སྐབས་གོང་ད་ུཞུས་པ་ནང་བཞིན་
གནད་དནོ་ད་ེདག་གི་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་ཧ་
ཅང་བཞསེ་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་ཁུལ་བདོ་ཡིག་ཐགོ་ཡིག་འགལེ་གནང་དགསོ།	



5 TIBETAN NEWS  7th August 2019 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༧	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༧

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུག་ལས་གུབ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༣།༤༥	ཙམ་ལ་ཨ་རིའ་ི
མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུག་དང་སྐུ་ཟླ་
རྣམ་པ།	འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་
ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་བཅས་
ཁྱནོ་སྐ་ུམགནོ་གངས་	 	 ༣༢	 ཙམ་ག་གལྷ་
གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་།	 བཀའ་དུང་ཆུ་སྐ་སྦ་གཉསི་
ཚེ་རྒྱལ་ལགས།	 	 ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།	 སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་
དཀར་ཚང་སྐལ་རརོ་ལགས་སོགས་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་གིས་ཕབེས་བསུའ་ི
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ན་ེལི་ཌན་ Neal 

Dunn	 མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་པར་
ཐངེས་འདརི་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་གཟགིས་

སྐརོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་རུྒྱས་ལོན་
བ་རུྒྱ་དང་བདོ་མི་ཚོར་རོགས་རམ་ག་རེ་ཞུ་
ཐུབ་པའ་ིཆེད་ད་ུབཅར་བ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་མི་མང་གིས་བདོ་མི་
ཚོར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོགནང་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས་པ་དང་འབལེ་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་ནརོ་

གླིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་ཁང་
ལ་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད།	 	 ཨ་རིའ་ི

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ནརོ་གླངི་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་ལ་གཟིགས་
སྐརོ་ད་ུཕབེས་འབརོ་སྐབས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཕབེས་
འབོར་བུང་བའི་གནས་ཚུལ་གསན་ཡོད་
པས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཐུགས་དགསེ་
ཚོར་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 སང་ཉནི་བཞུགས་
སརྒ་རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་ད་ུཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པར་གུང་ཚིགས་འདགེས་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།	ཅསེ་གསུངས།
མང་གཙོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཌ་ེཝི་ཌི་	
David Price	 མཆོག་གིས་དགའ་ཚོར་དང་
བཅས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ང་
ཚོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་མཇའ་ཁ་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསིྒག་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་ང་ཚོར་མགནོ་འབདོ་གནང་
བར་སརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་
གསུངས།
ག་གྷལ་གནམ་ཐང་དུ་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུག་ལས་གུབ་
པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་
ད་ུཕབེས་པའི་སྐརོ་གསར་འགདོ་པར་གསུང་
དནོ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་
མང་གཙོ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད།	 དའེ་ིནང་
མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་གཉསི་ཀི་ཚོགས་མི་ཡོད་པ་རེད།	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དུག་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་
མང་གཙོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཌེ་ཝི་
ཌི་ David Price	 མཆོག་དང་ཚོགས་གཙོ་
གཞནོ་པ་ཝནེ་སྦུ་ཁ་ནན་	 Vern Buchanan 

མཆོག་གིས་གཙོས་ཁངོ་རྣམ་པའི་སྐུ་ཟླ་དང་
ལྡ་ིལི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་
བཅས་ཁྱནོ་སྐ་ུམགནོ་གངས་	 ༣༢	 ཙམ་
ཕབེས་ཡོད།		ཅསེ་གསུངས།	།

བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའི་བསྟ་ི
གནས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་	 India Interna-

tional Centre	 ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་བདོ་ཀི་
སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་། Non Vio-

lent Alternatives	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་
བཅས་ཟུང་སྦལེ་ཐགོ་འཛམ་གླིང་ས་ེགསུམ་
པ་བདོ་ཀི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་
དའེི་ཤུགས་རྐནེ་ཞེས་པའི་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་
པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གི་ཕི་
སིད་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤཱམ་ས་རན་ 
Shyam Saran	 ལགས་དང་།	 ཅཀེ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་	 Czech Republic	 ཀི་
ཁོར་ཡུག་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མར་
ཊིན་སྦུར་སིཀ	 Martin  Bursik	 ལགས།		
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གཞོན་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་
ལགས།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འད་མིན་བདནུ་
ནས་ཕབེས་པའ་ིཚན་རིག་པ་དང་།	 མཁས་
པ།	 ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་ཁྱནོ་
གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་མི་གངས་	 ༡༣	
དང་།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཟུར་ཉན་པ་
བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་
སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀིས་
ཚོགས་འདའུ་ིང་ོསྤདོ་མདརོ་ཙམ་གནང་གུབ་
མཚམས་སྐུ་ཞབས་ཤཱམ་ས་རན་ལགས་དང་

སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་སྦུར་སིཀ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ Non Violent Alternatives 

ཞེས་པའི་ཚོགས་པས་པར་སུྐན་གནང་བའི་
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་བབས་	
State of Ecology of the Tibetan Plateau 

ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་།	
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོསྐུ་ཞབས་ཤཱམ་ས་
རན་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་ཆེན་བརུྒྱད་སརླ་ཡང་སྐ་ུ
ཞབས་མར་ཊིན་སྦུར་སིཀ་ལགས་དང་།	 སྐ་ུ
ཞབས་སི་དགི་ཝ་ཧཌི་ Dr.Siddiq Wahid 

ལགས།	 ད་ེབཞིན་གགོས་པ་ོརྙངི་པ་ཁག་
གཅིག་ཐུག་འཕད་བུང་བར་དགའ་པ་ོབུང་།	
ཆོགས་ཆེན་ད་ུཕབེས་པའི་ཁོར་ཡུག་འགུར་
ལྡགོ་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལས་དནོ་བདེ་མཁན་
རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་སྦགས་བདོ་
མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་ད་ེབཞིན་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་མི་མང་པསོ་བཤད་བཞིན་
ཡོད།	བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་གནམ་
གཤིས།	 ད་ེབཞིན་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་ཐགོ་
སྟངས་འཛིན་ཡག་པ་ོམ་བུང་ཚེ་གླིང་ཆེན་
ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གུ་གཞན་ཁག་ཏུ་ཁོར་
ཡུག་ཐད་འགུར་ལྡགོ་དང་དཀའ་ངལ་ཤུགས་
ཆེ་འཕད་རུྒྱ་རེད།	 ང་ཚོས་ག་ོལ་ཚ་དདོ་

ཐད་མར་ལ་ྟཡོང་དསུ་ཚ་དདོ་འཕར་ཚད་ད་ེ
བཞིན་ཉནི་རེ་བཞིན་འཕར་བཞིན་ཡོད་པའི་
ཉནེ་འཚབ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	 གང་ངར་ཆེ་
བའི་ས་ཁུལ་ད་ུཚ་དདོ་འཕར་ཚད་ད་ེབཞིན་
གོ་ལ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཚ་དདོ་འཕར་ཚད་ལས་

མང་བ་འཕར་བཞིན་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
འཛམ་གླིང་གི་ས་ེགསུམ་པ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་
རུྒྱག་ཆུ་ཆེ་ཁག་གི་ཆུ་སྒ་ོབདོ་མཐོ་སྒང་གི་
འཁྱགས་རོམ་ཞུར་ཚད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
ལས་མགགོས་པ་དང་།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཚ་
དདོ་འཕར་ཚད་ད་ེབཞིན་ག་ོལ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་
ཚ་དདོ་འཕར་ཚད་ལས་ལབྡ་གསུམ་མང་བ་
འཕར་བཞིན་ཡོད།	ག་ོལའ་ིཚ་དདོ་རྐནེ་པས་
བདོ་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་ཚད་ལས་
མགགོས་པ་ཞུར་བཞིན་ཡོད།	
བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་འཁྱགས་རོམ་དང་
འཐུང་ཆུའ་ིཆུ་མཛོད་ཆེ་ཤོས་ཡོད་ས་ཡིན་པ་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརུྒྱག་ཆུ་ཆེ་ཁག་གི་
ཆུ་སྒ་ོཡང་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ཡིན།	འཛམ་གླངི་ལྷ་ོ
བང་གི་ས་ེགཉསི་ཕུད་པའི་འཁྱགས་རོམ་ཆེ་
ཤོས་ཡོད་ས་ད་ེབདོ་ཡིན་སྟབས།	 གླངི་ཆེན་
ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གི་ཆུ་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བ་སྐལེ་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ག་ོལའ་ིཚ་དདོ་རྐནེ་པས་
ཨེ་ཤེ་ཡ་ཁྱནོ་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་རུྒྱ་

ཡིན་པར་བརནེ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁོར་ཡུག་
དང་གནམ་གཤིས་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད།	
ཉ་ེཆར་ཕན་རང་གླིང་ཆེན་ཡོ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་
ཁབ་ཨི་ཊ་ལིར་ཕིན་པ་ཡིན།	 སབྐས་དརེ་
གནམ་གཤིས་ཚ་དདོ་ཆེན་པའོ་ིརྐནེ་པས་ཉནི་
མོར་ཕིར་ཐནོ་མ་ཐུབ་པའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་
བུང་།	 	 སིྤར་ཡོ་རོབ་ཏུ་གནམ་གཤིས་ཚ་
དདོ་ཆེན་པ་ོམེད།	 སབྐས་དརེ་ཕན་རང་མི་
བད་ེབའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཚོར་བུང་།	 ང་
ཚོས་ག་ོལའི་ཚ་དདོ་རྐནེ་པས་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་ཐད་ལས་དནོ་བདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཕི་
དགས་པ་རེད།	 	 ད་ེརིང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་
པ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད།	 ཚོགས་ཆེན་འདའི་ི
བརུྒྱད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་
ཁརོ་ཡུག་ད་ེབཞིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཐུབ།	 ཁརོ་ཡུག་གི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་ཐོག་འཛམ་གླིང་སྟབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ངསོ་ནས་གང་ཡང་བདེ་མི་
ཐུབ།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ནས་
འཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཀི་ཐོག་ནས་ཛ་
དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་
ཐུབ།	ད་ཆ་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབར་
རྙགོ་གླངེ་ཇི་འད་ཡོད་རུང་བཟང་ཕགོས་ཀི་
ཆ་ནས་རྒྱ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་མཐོ་
སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པའ་ིམཐངོ་ཚུལ་སླབེ་བཞིན་འདགུ	 ཕགོས་
མཚུངས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་
ཡུག་ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 འག་ོབ་
སིྤའི་བད་ེསྡུག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྩལ་ཡོད།	

ཚོགས་ཆེན་དསེ་འཛམ་གླངི་གི་ས་ེགསུམ་པ་
དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་རུྒྱག་ཆུ་ཆེ་ཁག་གི་ཆུ་སྒ་ོབདོ་
མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་
གླངེ་སླངོ་ངམ་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་།	 ལནྷ་ཚོགས་དའེ་ི
གུབ་འབས་བཟང་པ་ོཞིག་ཐནོ་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཡོད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	 ཅསེ་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས།
སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་སྦུར་སིཀ་ལགས་ཀིས་
ཐེངས་འདིར་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི་ཐོག་
གཏམ་བཤད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦགས་ད་
ཆ་གོ་ལའི་ཚ་དདོ་རྐེན་པས་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་ཕིན་གི་ཡོད་སྐརོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་ཞུར་
ཚད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་མགགོས་པ་དང་།	
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཚ་དདོ་འཕར་ཚད་ད་ེབཞིན་
གོ་ལ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཚ་དདོ་འཕར་ཚད་ལས་
ལབྡ་མང་བ་འཕར་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ལས་
རིམ་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའ་ིནང་ས་ིཞུ་བ་ཚོར་གསུང་བཤད་
གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༣	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ར་ས་གངས་
སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
བཞུགས་སྒར་ར་སར་འཚམས་གཟིགས་
སུ་ཕབེས་པར་དགའ་བསུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་
ཚོགས་སོང་།			
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་ཕི ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་	
༥།༣༠	 ཐགོ་ར་ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་
གསར་པའི་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པས་དབུས་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་དང་།	 གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 	 “ད་ེརིང་ས་ྔདརོ་ཁྱདེ་རྣམ་
པ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁར་བཅར་ཡོད།	 	 སིྤར་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་ཉནི་
ལརྟ་ས་ྔད་ོཆུ་	 ༢།༣༠	 ཙམ་ལ་སྐ་ུབཞངེས་
མཛད་ཀི་ཡོད།	 	 དསུ་ཚོད་ད་ེང་ཚོ་ལ་ྟབུར་
མཚོན་ན་མཚན་དཀིལ་ལ་ྟབུ་རེད།	འནོ་ཀང་
ཁྱདེ་རྣམ་པས་གཙོས་ང་ཚོར་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཀི་གོ་སྐབས་
སྩལ་བ་ད་ེཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་
ཡིན་བསམ་བཞིན་ཡོད།	 	 མཇལ་འཕད་
ཀི་མཐའ་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ཆ་ང་ཚོས་ཕན་
ཚུན་འཚམས་ཞུ་དང་སྦགས།	 ལུས་པའོ་ིཆ་

ནས་ཁ་གསེ་རུྒྱ་ཡིན་ཡང་བསམ་བླའོི་ཐགོ་
ནས་མཛའ་བརྩེའི་འབལེ་ལམ་མུ་མཐུད་
གནས་རུྒྱ་རེད།	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	
ཁྱདེ་རྣམ་པས་ཀང་ཇི་སིད་བདོ་མིའི་འཐབ་
རྩདོ་ད་ེའཚེ་མེད་ཞི་བའི་ང་ོབརོ་གནས་པ་ད་ེ
སདི་ང་ཚོ་བདོ་མི་དང་ལནྷ་ད་ུཡོད།	 ཅསེ་

གསུངས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མི་དང་ཨ་
རིའི་དབར་མཛའ་བརྩེའི་འབལེ་ལམ་རུྒྱན་
སྐངོ་བ་རུྒྱའི་ཕོགས་གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་
ཞུས་ཡོད།	 ཕགོས་གཉསི་མཛའ་བརྩའེ་ི
འབལེ་བ་ན་ིད་ལ་ྟདབར་དསུ་ཀི་འཇའ་ཚོན་
ས་ལྔ་ནམ་མཁར་ཤར་བ་དང་མཚུངས།			
ཁྱདེ་རྣམ་པ་འདིར་ཕབེས་པ་འདིས་རྒྱ་ནག་
ལ་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལ་མཐའ་མའི་
རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་བར་ལན་ཞིག་
བཏང་བ་རེད།	 ལགྷ་པར་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མི་ཚོར་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་པའི་
བར་ལན་བཟང་པ་ོཞིག་བཏང་བ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ།		
ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་མང་གཙོ་
མཉམ་འབལེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ཌ་ེཝིཌ་པ་རཡིས་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 	 ང་ཚོ་ར་སར་དསུ་
ཚོད་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག་ངང་བསྐལ་བ་ཡིན།	
ཁྱདེ་རྣམ་པར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་
གིས་འཚམས་འད་ིགནང་གི་འདགུ	 	 ལམྕ་

སྐུ ་མཆོག་ལོ་གཅིག་སྔནོ ་ཙམ་ལ་འདིར་
ཕབེས་པ་རེད།	 ཁངོ་ན་ིབདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་
རེད།	 ལོ་མང་རིང་ནས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་གནང་
མཁན་ཞིག་རེད།	 	 ཐངེས་འདརི་ང་ཚོ་ར་
སར་བཅར་རུྒྱ་ད་ེཡང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་
རོགས་པ་ཧ་ཅང་གནང་བུང་།	
དརེ་བརནེ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་གནང་བའི་
འཚམས་འད་ིའདི་ཁྱདེ་རྣམ་པར་འབུལ་རུྒྱ་
བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 	 ཁ་སང་
ང་ཚོ་འདརི་ཡོང་སབྐས་ལམ་གི་གཡས་ཡོན་
ད་ུཨ་རིའི་རྒྱལ་དར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོམཐངོ་
སབྐས་སེམས་ནང་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་བུང་།	

ས་ྔད་ོང་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་ཡིན།	 སབྐས་དརེ་ང་
ཚོས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་ལའང་རུྒྱས་ལོན་ཐུབ་བུང་།

	
མཇལ་ཁའི་སྐབས་ཀི་མོང་ཚོར་ད་ེནི་དསུ་
ནམ་ཡང་རདེ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེ
ལྟ་བུའི་མཇལ་ཁ་ད་ེནི་མི་ཚེའི་ནང་ཐངེས་
གཅིག་པ་ོད་ེརེད།	 གང་ཉདི་ལ་མཚོན་ན་
ཨ་རིར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་ཆེས་ཐགོ་མ་
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད།	 ད་ེས་ྔསདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ར་སར་ཡོང་རོགས་གསུང་
བུང་།
ཕགོས་མཚུངས་ང་ཚོ་ད་ེརིང་འདརི་བཅར་
ཐུབ་པ་ན་ིངས་གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་ཧ་ཅང་
སལྐ་བ་བཟང་པ་ོབུང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ཐུན་
མིན་སདྐ་ཡིག	 བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནད་དནོ་ལ་ཐུག་སྐབས་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་གཉིས་ཀས་ཞལ་གཅིག་གགས་
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།	
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་རང་ཡུལ་བལ་
ནས་མི་ཡུལ་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་
ཤེས་ཀི་ཡོད།
གཞན་ཡུལ་ད་ུརང་མི་རིགས་ཀི་མཐུན་མིན་
ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་རྣམས་
ལ་ཁྱེད་ཚོས་གདངོ་ལེན་གང་ཐུབ་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ངསོ་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་ལནྷ་ཡུན་རིང་ནས་
འབལེ་བ་དམ་ཟབ་རུྒྱན་སྐངོ་ཐུབ་པར་དགའ་

སྤབོས་ཧ་ཅང་བུང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	USAID	དང་།	ད་ེ
བཞིན་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ང་
ཚོས་མུ་མཐུད་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཚོའ་ིའཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་དང་།	 བདོ་
མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སུང་
སྐབོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་ཐགོ་བདོ་མི་མི་རབས་གསར་པའི་
ཁདོ་འགོ་ཁདོ་སྐདེ་སིང་ཆེད་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 གཞུང་
འབལེ་ཡིན་མིན་ཐབས་ལམ་འད་མིན་བརུྒྱད་
ནས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དཔརེ་ན་ཨ་རིའ་ི
བདོ་སདྐ་རུླང་འཕནི་ཁང་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་
དབང་རུླང་འཕིན་ཁང་ལྟ་བུ་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཐགོ་ནས་རེད།	 ད་ེབཞིན་ཤེས་
ཡོན་བར་ེལེན་ཐགོ་ནས་ཀང་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་ཞུ་མུས་ཡིན།
ང་རང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་
ངསོ་ནས་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུགནས་པའ་ིབདོ་
མི་ཚོས་མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཧ་ཅང་གནང་བ་མཐངོ་སབྐས་ང་ོམཚར་སྐ་ེ
བཞིན་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་བསྟནུ།	 ར་ས་ཁུལ་གི་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་
ཕབེས་བསུའི་མགུལ་དར་ཕུལ་རསེ་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་སལོ་རུྒྱན་གི་གཞས་
ས་འཁབ་སྟནོ་གནང་གུབ་མཚམས་བཀའ་
ཤག་ནས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པར་དགོང་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཨི་ཊ་ན་གརྷ་ཁུལ་གནས་བདོ་མི་ཁིྱམ་ཚང་	༡༦	གི་ཚོང་ཁང་གཏརོ་བསགེས་བུང་བ་རྣམས་ལ་གུན་སྐབོས་
གནང་གནས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ནང་བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ཁག་	 ༤༥	
ཡོད་ཁངོས་ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ན་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་
གསུམ་དང་ཁ་འཐོར་གནས་འཁོད་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀི་འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོསོ་ནམ་
འདབེས་ལས་དང་ཚོང་ལས་ཆུང་རིགས་
ནས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་བསྐེལ་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་དང་འབལེ་ཡོད་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་མང་བཅས་ནས་དརེ་འཁོད་མང་
ཚོགས་ལ་རུྒྱན་མཐུད་རོགས་བསྐརོ་གནང་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
ནང་རུྒྱན་ད་ུནང་ཁུལ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་
དནོ་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
མུས་བཞིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༠༢	ཚེས་	
༡༤	 	 	 མཚན་མོ་ཨ་ར་ུན་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི

རྒྱལ་ས་ཨི་ཀྲ་ན་གྷར་ཉ་ེའདབས་སུ་ན་ཧར་
ལ་གནྷ་	 (Naharlagun)	 	 ས་གནས་སུ་ད་ེ
ཁུལ་ཡུལ་མི་ཁག་གཅིག་ནས་མངའ་སྡའེི་
ནང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ལག་འཁྱེར་
སྤདོ་ཕགོས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེན་ཧར་ལ་གྷན་
ས་གནས་སུ་རུྒྱན་མཐུད་ང་ོརྒོལ་བས་ཡོད།	
ད་ེསྐབས་གནས་དནོ་མང་དག་བུང་ཁོངས་
ན་ཧར་ལ་གནྷ་ས་གནས་ཀི་ཀྲ་ཀར་	 (Ta-
kar	 Complex)	 ཁམོ་རར་གཏརོ་བཅམོ་
ཚད་མེད་དང་།	 ཁམོ་ར་ཡོངས་རགོས་མེར་
བསགེས་བཏང་པའི་དནོ་རྐེན་ནང་བདོ་མི་
ཚོང་ལས་དང་ཟ་ཁང་གཉརེ་བཞིན་པའ་ིདདུ་
ཚང་	 ༡༦	 གི་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཡོངས་
རགོས་མེར་བསགེས་བཏང་སྟ་ེལོ་མང་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་པའི་ཚོང་ཟགོ་རྣམས་མེད་པ་
གུར་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་བུང་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༠༣	 ཚེས་	༠༧	ཉནི་
དདུ་ཚང་	 ༡༦	 ཡི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་༸དཔལ་

ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག	 	 ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་བཅས་སུ་ཆེད་བཅར་གིས་གོད་ཆག་
གི་གནས་སྟངས་ཇི་བུང་ཡིག་ངག་གཉིས་
བརུྒྱད་བད་ེསྡུག་དཀའ་སེལ་ཡོང་བའི་རེ་
འབདོ་ཞུས་དནོ་ལརྟ་གི་གང་ཡོང་གནང་རུྒྱའ་ི
བཀའ་བཞསེ་གནང་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཚབས་
ཆེའི་གནས་དནོ་བུང་མ་ཐག་ཕི་ནང་རོགས་
ཚོགས་སིྤ་སྒརེ་དང་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་དང་གཅིག་
ཕན་གཅིག་གགོས་མཚོན་བདེ་འཁདོ་དཔག་
ཞལ་འདབེས་བསྡུ་སླངོ་ཞབས་བསྐུལ་གསལ་
བསྒགས་བསྐངས་དནོ་བཞིན།	 གཏངོ་ཕདོ་
ཅན་གི ་རོགས་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་
བཅས་ནས་དུས་བཀག་ནང་འཚུད་ཞལ་
འདབེས་ཧནི་སྒརོ་	 ༣༦,༣༩,༣༦༢	 ཐབོ་པ་

བུང་ཡོད།						
བཀའ་འབེལ ་བཞིན ་གོང ་གསལ་ཞལ་
འདབེས་བུང་བ་ཁག་དདུ་ཚང་	 ༡༦	 ལ་
གཅིག་མཚུངས་ཆ་བགོས་ཀིས་དདུ་ཚང་
རེར་སྒརོ་	༢,༢༧,༠༠༠	གདོ་ཆག་བུང་བའ་ི
ཁིྱམ་ཚང་རྣམས་ཀི་འཚོ་རནེ་སླར་གསོའི་
ཆེད་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་ཤ་ཁུ་ཤ་འཐིམ་གནད་སྨིན་
ཁུངས་འགམེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་འཕསོ་
སྒརོ་	 ༧,༣༦༢	 འབལེ་ཡོད་ས་འགའོ་ིལས་
ཁུངས་ནས་ཞལ་འདེབས་བགོ་འགེམས་
སྐབས་སུ་སུམ་འཁོར་རྩག་རིྩག་འག་ོགནོ་
ཆེད་ཁུངས་བཏང་ཟནི་པ་ཡིན།	 ག་ོསབྐས་
འད་ིབརུྒྱད་ད་ལན་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་
ཨི་ཊ་ན་གྷར་ཁུལ་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
ལྡགོ་བལ་དཀའ་ཚེགས་ཀི་གནས་སུ་ལྷུང་བའ་ི
སྐབས་འདིར་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་གི་ཕི་ནང་
རོགས་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་

ཞལ་འདབེས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་པར་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐུགས་ར་ེབ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	སདླ་ཀང་
ད་ེལྟའི་གནས་དནོ་ས་གནས་གང་ད་ུབུང་
ཀང་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མངོ་གི་རོགས་ཕན་རྒྱ་
གང་ཆེ་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༠༨	ཚེས་	༠༦	ལ།།


