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ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུའམ་བཅ་ོལ་ྔབར་གནས་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	
ཁདེ་ཚོས་ཀང་སྨནོ་ལམ་རྒྱབོ།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ད་ུ

ཕབེས་འབརོ་བུང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༩	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བེས་ཀི་
གདན་ས་ཆེན་པ་ོདགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
གླངི་གི་དགའ་ལནྡ་བ་ླསིྤ་ནས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་
ལརྟ།	 ར་ེཙོང་པ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུཞི་བར་གཤེགས་ནས་
མི་ལོ་	 ༦༠༠	 འཁརོ་བའ་ིརསེ་དྲན་གི་མཛད་སྒ་ོ
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིམཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིདག་ེལནྡ་ལནྷ་ཚོགས་དང་།	 གདན་ས་ཆེན་
པ་ོདགའ་ལནྡ།	 འབྲས་སྤུངས་བཅས་ནས་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ཆེད་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་མོན་
གྷ་ོས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་གི་ལས་ཤག་
གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀི་སདླ་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༤།༤༥	
ཙམ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕོགས་མོན་གྷ ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་འབོར་སྐབས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་དང་།	 ལྷ་ོ
སིྤས་གཙོས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ།	 ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	 མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་གདན་
ས་ཁག་གི་འབྲལེ་ཡོད་སོགས་གཞུང་དང་གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་།		
སེར་སྐ་མི་དམངས།	 སླབོ་ཕུག་བཅས་ནས་ཕབེས་
བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིདགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་གི་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུམགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།			
ད་ེརིང་འདིར་དད་དམ་གཙང་མའི་དགེ་
འདནུ་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ།	 གཞན་ཡང་དད་ལནྡ་སིྦན་བདག་ཁག	
རྒྱ་རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་མི་ས་མང་དག་
ཅིག་ད་ེརིང་འདརི་སླབེ་ཡོད།	 	 ངསོ་ཀིས་
སེམས་བསྐདེ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ནང་བཞིན།	
ཚེ་རིང་ད་ུགནས་པའ་ིཕན་པ་བཏང་།	 སྔནོ་
མ་ངསོ་ཀི་རི་ལམ་ད་ུསསྐ་འཛེགས་ཤིག་ཡར་
འཛེགས་ནས་སསྐ་གདང་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་
ཞིག་རིས་བུང་།	དརེ་བརནེ་	༡༡༣	ཞསེ་པའ་ི
ག་ོབ་འདསི་མཚོན་གི་ཡོད།	 དག་ེའདནུ་གུབ་
པ་ནས་ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིའབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ན་ི
དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོ་རེད།	 དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོས་ལོ་	
༡༡༠	 བསདྡ་པར་ཐ་ེཚོམ་མེད་ཅསེ་གསུངས་
པའ་ིརི་ལམ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབུང་།
དརེ་བརནེ་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་མམ་བརྒྱ་
དང་བཅུ།	 གཅིག་བས་ན་ད་ེལས་རིང་ཙམ་
འཁུལ་ཞིག་རིན་པ་ོཆེས་ངོས་ལ་ཐང་སྟངོ་

རྒྱལ་པའོ་ིསྐ་ུཚེ་དང་མཉམ་པ་བཞུགས་དགསོ་
པ་རེད་ཅསེ་རག་པར་གསུང་གི་ཡོད།	 ཐང་
སྟངོ་རྒྱལ་པ་ོདགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལརྔ་

བཞུགས་པ་རེད།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་
འདའི་ིསྟངེ་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་རྐནེ་དང་འཕདོ་
བསྟནེ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཚེ་
རིང་ད་ུགནས་པའ་ིཆ་རྐནེ་མང་པ་ོའདགུ
ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས་ཕན་པ་འད་ིསིྤར་ནམ་མཁའ་
མ་ཟད་བར་དང་།	 སྒསོ་སུ་ད་ལ་ྟཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀིས་མི་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཙམ་བེད་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུའམ་

བཅ་ོལ་ྔགནས་ཐུབ་པའི་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་
ཡོད།	ཁདེ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་སྨནོ་ལམ་རྒྱབོ།	
ངསོ་ཀིས་བརན་བཞུགས་མ་འབུལ་གངོ་ནས་

ཚེ་རིང་པ་ོགནས་རུྒྱའི་ཁ་ལེན་བས་ཟིན་པ་
རེད།	 བརན་བཞུགས་འབུལ་རུྒྱ་གང་འདགུ་
གམ།	༼བཞད་མོ་བཞད།༽
ད་ེནས་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐོང་སྐུ་ཕབེས་རུྒྱ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་
མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་གདན་འཛོམས་པའི་
སབྐས་ནས་བདོ་ཀི་བསྟན་སདི་ན་ིའག་ོབ་མིས་
ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་དཀར་ཕགོས་

སྐངོ་བའི་དྲགེས་པ་གནདོ་སིྦན་ད་ེདག་གིས་
ཁུར་མཉམ་ལེན་བདེ་རུྒྱ་ཞིག་དང་།
རྐང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ ོ་ར ་ོརེ་
གགས་ལྡན་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ཁ་ཤས་རྒྱ་
གར་ནས་ཚུར་ཕབེས་པ་རེད།	 གཉན་ཆེན་
ཐང་ལ་ྷལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའི་གས་ན་ིབདོ་རང་
གི་ས་སྐེས་ར་ོསྐེས་ཀི་དཀར་ཕོགས་སྐོང་
བའ་ིལ་ྷརེད།	 ད་ེདག་ཚང་མས་ངསོ་ལ་རེ་
བ་བཅལོ་བཞིན་འདགུ	 ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོས་
བཤད་པ་ལརྟ་གཟུགས་མེད་རེད།	 གཟུགས་
མེད་ཀིས་ཧ་ཅང་བ་རུྒྱ་མི་འདགུ	 གཟུགས་
མེད་ལ་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཡོད་ཟརེ་གི་ཡོད་ཀང་
གཟུགས་མེད་པ་ཡིན་སྟབས་ཧ་ཅང་བ་རུྒྱ་མི་
འདགུ
ངསོ་རང་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པར་བརནེ་སདྐ་
ཆ་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།	 གཟུགས་མེད་
བརྒྱ་ལས་གཟུགས་ཅན་གཅིག་ད་ེམི་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཆེ་བ་འདགུ	 གང་ལརྟ་བདོ་ལྗངོས་ལ་ྷ
མི་ཡོངས་རོགས་ངོས་ལ་བླ་ོགཏད་བཅོལ་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ཆ་ཆོས་སྐངོ་གི་སྐ་ུཕབེས་ཀི་
རེད།	 ད་ེརིང་འདརི་གནས་དང་དསུ།	 གཙོ་
བ་ོདད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པའ་ིདག་ེ
འདནུ་རྣམ་པ་འདིར་འཛོམས་ཡོད་སྟབས།	
ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཐུག་བླ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་
བཞུགས་ཨང་།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་འསོ་བསྡའུ་ི
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་

གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་སིད་བླནོ་བྷ་ོརི་སི་འཇོན་

སན་	 Boris Johnson	 མཆོག་གི་རྙངི་ཞནེ་
ཆབ་སདི་ཚོགས་པར་འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
པར།	 བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེའཚམས་འདྲའིི་ཡི་ག་ེཕུལ་བའི་ནང་འཁདོ་
དནོ།	 བདོ་ནང་གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་དང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་།	 རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་
ཛ་དྲག་གི་ངང་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་
པའི་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་བརནེ་
ནས་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་བདོ་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དགོན་སྡ་ེ

ཁག་ལ་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེན་བུང་དང་
འབུང་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་སདི་
བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའི་དྲག་གནནོ་ཅན་
གི་སིད་བུས་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བས་
ཏ་ེབདོ་རྒྱ་གཉིས་ཀི་གནད་དནོ་སེལ་བར་
ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་ཐགོ་འབབ་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་འབདོ་སྐུལ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཨིན་ཡུལ་དང་བདོ་གཉསི་དབར་སྔ་མོ་ནས་
འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་སྟབས།	 ཨིན་ཡུལ་
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བདོ་དནོ་ཐད་རྒྱབ་

སྐརོ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན།	 དརེ་
བརནེ་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་སྐུ་
ཉདི་ཀི་གཞུང་འཛིན་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་ནས་
མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་
རེ་སྐལུ་དང་།	 ལགྷ་པར་སདི་བླནོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་བམ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ལནྷ་ད་ུབདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་བའི ་འབོད་སྐུལ་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཆིབས་སུྒར་

བསྐངས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་		༡༢		ཚེས་	༡༢	ནས་	
༢༣	 བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་
གདན་ས་ཆེན་པ་ོའབྲས་སྤུངས་དང་དགའ་ལྡན་
ད་ུཆོས་ཕགོས་ཀི་མཛད་འཕིན་ཁག་ཡོངས་སུ་
ལེགས་གུབ་རསེ།		ཕི་ཚེས་	༢༤	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༧	 ཐགོ་དགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་གི་རནེ་
གཙོར་གནས་གཟིགས་མཛད་རསེ་དགའ་ལནྡ་ཁི་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་
གཉསི།	 དག་ེའདནུ་འདསུ་མང་བཅས་དང་ལནྷ་
འད་ུཁང་གི་སྒ་ོའཕརོ་ད་ུསྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒནོ་མཛད་ད་ེ
ཆིབས་འག་ོབརུྒྱད་ཧུབ་ལིའ་ིགནམ་ཐང་བར་དང་།	
ད་ེནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་
གདན་ད་ུཆིབས་༸ཞལ་སུྒར་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	 ༣༠	 ཧལི་
པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་དང་བསྟནུ།	 ཁ་ེན་
ཌའི་གསོ་ཚོགས་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་

དཀར་པ་ོཆེ་བུ་འཁིད་ལ་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	ངས་རང་ཉདི་ཁ་ེན་ཌ་དང་བདོ་རིགས་
འདྲསེ་མ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་སེམས་ནང་
དགའ་སྤབོས་དང་བཅས་ད་ེརིང་འདརི་ཡར་

ལངས་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན་ཞུ་ན།	 	 	 སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	༣༠	འཁརོ་
བའ་ིཉནི་མོར་དགའ་བསུ་ཞུ་ཆེད་ཡིན།		ཟླ་	
༡༢	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་མོ་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ི

འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན།		
ཉནི་མོ་དརེ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་
ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་
ཞུ་དགསོ་དནོ་ན།ི		ལུང་འདྲནེ་གནང་དནོ།

༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འབའ་ཞིག་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའི་རང་དབང་ཆེད་
ཐུགས་བརྩནོ་མཛད་པར་བརནེ་ནས་ཡིན།	༽	
བདོ་མི་ཚོས་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ཆེད་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་
བརུྒྱད་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་
ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་མུ་མཐུད་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད།	
བདོ་མི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ལས་འགུལ་བ་ཨ་
ཉག་སེང་སྒ་ལགས་ལ་ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ལོ་ང་ོབདནུ་གི་ཁམིས་ཆད་བཀལ་བ་མ་
ཟད།	བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་རུྒྱན་འཛིན་ཆེད་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བ་ཙམ་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཁངོ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་རེད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༠	
ལགྷ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་གི་ཐགོ་ནས་

བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་པར་ཞི་རལོ་གནང་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཙམ་མ་
ཟད།	ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་ཧངོ་ཀངོ་ནང་
དའུང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་
བཏང་ཡོད།	 ཡིག་ཆ་ཕིར་གར་བུང་བའ་ི
ནང་གསལ་བ་ལརྟ་ན།	 ཡུ་གུར་མི་རིགས་
ཚོས་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་
གུར་མི་མང་ས་ཡ་ལྷག་ཁིམས་འགལ་འགོ་
ནས་ད་ོདམ་བཀག་ཉར་བས་པའི་གནས་
ཚུལ་ད་ེདག་ད་ཆ་བདནེ་པ་ཡིན་པ་ཁུངས་
སྐལེ་ར་འཕདོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་མང་བཀག་བསིྐལ་
བེད་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་སླབོ་གསོའི་ལས་
འགུལ་ཟརེ་བ་སྤལེ་བ་མ་ཟད།	 ངལ་རྩལོ་
སུྒར་བཀོད་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་པ་
རེད།
ཧངོ་ཀོང་མི་མང་གིས་མང་གཙོ་དང་རང་
དབང་དནོ་ད་ུཞི་རོལ་སྐད་འབདོ་བས་ནས་
ད་ཆ་ཟླ་བ་བདནུ་འག་ོམུས་རེད།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཧངོ་ཀོང་མི་མང་མང་པ་ོཞིག་
འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པ་སོགས་དྲག་

སྤདོ་ས་ཚོགས་སྤལེ་ནས་ལས་འགུལ་འགོག་
ཐབས་བེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་མི་མང་ཚོས་
མུ་མཐུད་གཞུང་ལམ་ཐགོ་ཐནོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་
ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གིས་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞེས་མཛད་སབྐས་བཀའ་སླབོ་འདི་
ལརྟ་སྩལ་ཡོད།	
༼ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་སིྤ་
སྒརེ་གཉིས་ཀས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་
ཐབོ་ཐང་དང་།	 རང་དབང་དནོ་ད་ུགཉརེ་
བ་རེད།༽	 ང་ཚོ་ཁ་ེན་ཌའ་ིམི་སེར་ཡིན་
པའ་ིངསོ་ནས་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས།	
ཧངོ་ཀོང་མི་མང་བཅས་ཀི་འགོ་བ་མིའི ་
ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་ཀི་འཐབ་རྩོད་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེངསེ་
པར་ཞུ་དགསོ།	 	 རང་དབང་ལོངས་སུ་
སྤདོ་བཞིན་པའི་མི་མང་ཚོས་གཞན་གི་རང་
དབང་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་དགོས་པ་ནི་བཟང་
སྤདོ་ཀི་འསོ་འགན་ཞིག་ཀང་ཡིན།		ཐུགས་
ར་ེཆེ།	ཞསེ་གསུངས།	།

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅།	 །ཐ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་གིས་
གཙོ་གཉརེ་ཐགོ་	 ༢༠༡༩	 ལོ་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	༢༡	ནས་	༢༠༢༠	ལོ་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	
༢༡	བར་བདོ་སོག་རིག་གཞུང་བཤམས་སྟནོ་
ཁང་ནང་	 ༼མཐངོ་བའ་ིབདོ།	 གཟུགས་
བཀདོ་བསྡསུ་རིས་ཀི་དམིགས་བསལ་འགམེ་
སྟནོ།༽	 ཞསེ་པ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་
རེད།	 འགམེ་སྟནོ་གི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོནརོ་
གླིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་ཁང་
ནས་བཟསོ་པའི་བླ་ོགསལ་སྒ་བརྙན་གི་ནང་

དནོ་ཆ་ཚང་དང་།	 གཟའ་མཇུག་བདོ་དནོ་

ང་ོསྤདོ་ཀི་ལེགས་སྦར་སོགས་ག་ོསིྒག་གནང་
ཡོད་པ་རེད།	 ཚེས་	 ༢༡	 ཕི་དྲ་ོདབུ་འབདེ་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཐ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་
གི་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཤའ་ོལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས་གསུང་དནོ།	
བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མི་ཚོས་རང་མི་རིགས་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཡག་པ་ོ
གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེདག་ཐ་ེཝན་ནང་ང་ོ
སྤདོ་ཆེད་འགམེ་སྟནོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ་དང་།	
འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་

ཆེད་རོགས་ཕན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་གནས་གསུངས།	

དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	
ནརོ་གླིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་བད་ེཆེན་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༣།༣༠	ཐགོ་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་
ཀི་ལས་རིམ་དང་པ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་
བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་འཆི་གསོན་
དང་འདས་མཆོད་ཀི་ནང་དནོ་གཙོ་བའོ་ིཐགོ་
ང་ོསྤདོ་ཞིབ་ཕ་དང་།	 བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་རིག་
གཞུང་ཐ་དད་ཡིན་པ་དཔ་ེམཚོན་དང་བཅས་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་ཕདེ་ཙམ་ང་ོསྤདོ་གནང་
རསེ།	 ཆུ་ཚོད་ཕདེ་ཀའ་ིརིང་ཚོགས་ཞུགས་
རྣམ་པའི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
གནང་ཡོད།
ལེགས་སྦར་ལས་རིམ་གུབ་རསེ་དནོ་གཅདོ་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐ་ེཝན་གི་བརྙན་
འཕནི་དང་།	 ཚགས་ཤོག་གི་གསར་འགདོ་
པའི ་བཅར་འདྲིར་ལན་འདེབས་གནང་
སབྐས་གསུང་དནོ།	 བདོ་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
སོགས་རྩ་མེད་གཏངོ་བའི་སྐབས་ལ་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བས་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་ཡག་
པ་ོགནང་ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེརིང་འགམེས་སྟནོ་
འད་ིའདྲ་ཞིག་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་རིག་
གཞུང་ཐ་ེཝན་མི་མང་གིས་ཤེས་རགོས་ཡོང་
རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་གནས་སོགས་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
ནས་ཐའ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི་བླནོ་
ཆེན་མཇལ་འཕད་ཀིས་ལོ་རེ་བཞིན་ཐའ་ེ

ཝན་ནང་བདོ་གཞུང་སྨན་རིྩས་ཁང་དང་།	
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ།	 ནརོ་གླངི་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་སོགས་གདན་
ཞུས་ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཐ་ེཝན་ནང་ང་ོ
སྤདོ་ཡོང་བ་ཞུས་དནོ་བཞིན་ཁས་ལེན་གནང་
བ་དང་།	 ལས་གཞི་འག་ོའཛུགས་གནང་
ནས་ཐངེས་དང་པརོ་ནརོ་གླངི་འགན་འཛིན་
བད་ེཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཆེད་ད་ུགདན་ཞུ་
གནང་ནས་མ་འངོས་པའི་ལས་འཆར་ཆེད་
བཀའ་བསྡརུ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་ཀི་འགམེ་སྟནོ་གནང་བཞིན་པ།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་འཕདོ་བསྟནེ་
ཚོཌ་པའི་སྐརོ་བསྐོད་ལས་གཞིའི་ཆེད་ར་
སར་ཆོད་གན་སནྨ་ཞབས་གཅིག་གི་ས་སྟངོ་
ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོཌ་ཁདོ་ཞུགས་
འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ནས་འཚང་སྙན་
ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐནེ་གཤམ་
གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།

༡།	 སནྨ་ཞབས་	 General Nursing or 

B.Sc. Nursing	 ཐགོ་ལོ་གཉསི་ལས་མངོ་
ཅན།
༢།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 ༢༠༡༩།༣།༣༡	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།
༢།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ཡིག་ཆའ་ི
ང་ོབཤུས།

༣།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༤།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦརོ།
༥།	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་
ཡོད་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦།	ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ།

གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
དུྲང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
བཀོད་ད ེ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐོག་	
༢༠༢༠།༠༡།༡༣	ཕི་དྲ་ོཚོདུ་	༥	གངོ་འབུལ་
དགསོ།	ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བང་དང་།	 གླགོ་འཕནི་	 Email ID 

ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་

སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།	ཡིག་ཆ་ང་ོ
མ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་
སྟནོ་དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་ཕུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་ཆ་
སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
E-mail: health_re@tibet.net
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་ད་ུ༸རྒྱལ་བའ་ིབསྟན་སུང་སུྤལ་པའ་ིཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེགགས་ལནྡ་རྩལ་ཆེན་མོར་
སྤན་འདྲནེ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༠	 ཙམ་ལ་
འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་ད་ུ༸རྒྱལ་བའི་
བསྟན་སུང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེགགས་
ལནྡ་རྩལ་ཆེན་མོར་སྤན་འདྲནེ་ཞུས་སོང་།
ད་ེཡང་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་
བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་འདི་གའི་གསར་
འགདོ་པར་གསུང་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འདི་ག་ས་
གནས་སུ་ཆིབས་སུྒར་སབྐས་བརན་བཞུགས་
ཤིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 བརན་བཞུགས་
ད་ེའབྲས་སྤུངས་བ་ལྷ་མི་ཟུང་སྦལེ་གི་ཐགོ་
ནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
སྟབས།	 བརན་བཞུགས་སབྐས་དག་ེའདནུ་པ་
དང་མི་མང་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་ཡོང་ཐབས་
མེད།	 དརེ་བརནེ་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་

གླངི་གྲྭ་ཚང་ངསོ་ནས་དགེ་འདནུ་པ་དང་མི་
མང་སདླ་ག་ོསིྒག་ཞུ་ཡོད།	སབྐས་དརེ་སྐབས་
ར་ེཁ་ིཟུར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཤར་པ་

ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་
སླབོ་དཔནོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག	 གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་ཟུར་རྣམ་པ།	

བ་ླསྤུལ་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ།	 འདསུ་ཚོགས་
དམངས་དང་བཅས་པ་འདིར་ཕབེས་ཡོད།	
ད་ེརིང་སྤན་འདྲནེ་དང་ལྷན་འད་ུཁང་དང་

ཆོས་ར།	 གཟམི་ཆུང་བཅས་ལ་རབ་གནས་
གནང་རུྒྱ་རེད།
ད་ེརིང་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་
བརན་པར་ཞབས་རིམ་གང་སུྒབ་དགོས་པ་
དང་།	 གཉསི་པ།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་བར་ཞབས་རིམ་གང་སུྒབ་དགོས་
པ།	 གསུམ་པ།	 དཔལ་ལནྡ་འབྲས་དཀར་
སྤུངས་པའི་མཁན་ཟུར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དབུས་དགེ་འདནུ་པ་ཡོངས་ལ་ནད་ན་
ཚ་མི་ཡོང་བ་དང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་སུྒབ་
ཐུབ་པའི་ཐགོ་ཞབས་རིམ་གང་སུྒབ་དགོས་
པ།	 བཞི་པ།	 ར་ེབདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོདགངོས་
པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠༠	
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།
དསུ་དྲན་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གདན་འདྲནེ་
ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བར་ཆད་མི་ཡོང་བ་
བཅས་དནོ་ཚན་བཞི་ཞུས་ཡོད།	 བཀའ་ལུང་

རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ཕབེས་སོང་།	 བཀའ་ལུང་
ད་ེདག་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་རགོ་རྩ་གཅིག་
ཏུ་སིྒལ་ནས་སུྒབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་བརན་པ་དང་།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དགུང་ལོ་	 ༡༡༣	 བར་
བཞུགས་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད་
ཀང་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེའི་བཀའ་བཞིན་སུྒབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་བར་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་
དང་གཡུང་དུྲང་བནོ།	 ད་ེབཞིན་ཆོལ་གསུམ་
བདོ་མི་རྣམས་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་དགསོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ཅསེ་གསུངས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་གི་ལས་ཤག་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་

སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཝི་མ་ལ་
མཐུན་ཚོགས་	Vimala Association	དང་།	
ཨི་ཊ་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི Italian Bud-

dhist Union	 བཅས་ཐུན་མོང་ནས་དཔལ་
འབརོ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་འགོ་མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་
ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་གི་ལས་བདེ་
རྣམས་ཀི་ཆེད་ཁང་མིག་དུྲག་ཅན་གི་ལས་
ཤག་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༣།༡༥	 ཙམ་ལ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་
དག་ེལེགས་མཆོག	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརན་ལགས་དང་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་
ཕན་བད་ེལགས།	 ལྷ་ོསིྤས་གཙོས་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ལའྔ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ།	 ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	གདན་

ས་ཆོས་སྒར་ཁག་གི་ཕག་མཛོད་རྣམ་པ།	
ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གིས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་
སོགས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་བཙུན་
དགོན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ་བཞི་
གས་ཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་གུབ་
མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེའི་
སྐ་ུམདནུ་ད་ུསང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེདང་།
ད་ེབཞིན་དར་མཚོན་གཅོད་འབྲགེ་དང་

འབྲལེ་པང་ར་ོཞལ་ཕེ་གནང་སྟ་ེལས་ཤག་

གསར་པའི་ལས་གཞི་ལེགས་གུབ་བུང་བ་ད་ེ
ཉདི་དབུ་འབདེ་གནང་སོང་།
ད་ེནས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་གི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུ་དང་མཛད་སྒའོི་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་བསྟནུ་ལམྕ་སྐ་ུཌ་ེབྷ་ི	 Deb-

bie Carrani	 ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་།
ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབྲལེ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	ད་རེས་	Debbie ལགས་
ཀིས་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་གི་ལས་
ཤག་གསར་རྒྱག་སདླ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་
འདགུ	 ལགྷ་པར་ཨི་ཊ་ལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་
བརྒྱ་ཆ་	 ༧༥	 གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་དག་ེའཕལེ་གླངི་ཆོས་
ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་འདརི་ཕབེས་འདགུ
སིྤར་ད་ེསྔ་ཡུ་རོབ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་ནང་ཡུ་
ཤུའ་ིལ་ྷཁང་ཡིན་ན།	གཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་
གནང་སྟ་ེདངུལ་མང་པ་ོཐབོ་ཀི་ཡོད།	 ཨི་ཊ་

ལིར་བས་རསེ་ཆེ་ཤོས་གང་རེད་ཅ་ེན།	 ནང་

པའི་དགོན་པ་ཡོད་པ་ཁག་ཚང་མས་ཚོགས་
པ་བཙུགས་ཏ་ེགཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་གནང་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེགཞུང་གིས་ངསོ་
འཛིན་གནང་བ་ཡིན་ན་གཞུང་གི་རོགས་
དངུལ་ཐད་ཀར་ཐབོ་ཀི་ཡོད།	ད་ེཡང་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉསི་
ཀ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཉམས་ལེན་གནང་
མཁན་རེད།	 ཨི་ཊ་ལིར་ཡོད་པའ་ིནང་པའ་ི
ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཐུབ་
པ་མ་ཟད།	 གཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་གནང་
བ།	ལགྷ་པར་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལརྟ་རོགས་
དངུལ་ཐབོ་ཐུབ་པ་འད་ིཁམིས་མཐུན་ཆགས་
པ་རེད།	 ད་ེལརྟ་བུང་བ་ན་ིབས་རསེ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོརེད།	 འདརི་རོགས་དངུལ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ།
Debbie	 ལགས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཕག་ལས་གནང་
སྟ་ེལོ་ང་ོ	༣༤	ལགྷ་ཙམ་ཕིན་ཡོད།	ད་བར་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབད་ེདནོ་སདླ་ཕག་ལས་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་དངུ་
ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་གནང་རོགས།	 ད་བར་
ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བུང་འདགུ	 ལགྷ་པར་ཝི་
མ་ལ་མཐུན་ཚོགས་བརུྒྱད་ར་སར་བདོ་མི་
ཚབ་སིད་བཙོན་ཟུར་སླད་སྡདོ་ཁང་གསར་
རྒྱག་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལས་གཞི་གཞན་ཁག་
ལའང་མཐུན་འགུར་མང་པ་ོགནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དེ་རིང་འདིར་བཅར་རུྒྱ་བུང་བ་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུང་།	 ལས་ཤག་འདའི་ིནང་
བཞུགས་པའི་རིང་ལུས་སེམས་གཉསི་ཀ་སྤ་ོ
བའོི་ངང་མང་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་སླད་
ཞབས་འདགེས་ཡག་པ་ོཞུ་པའི་རེ་བ་དང་།	
ད་ེལརྟ་གནང་མུས་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀང་

ཡོད།	 ལས་བདེ་རྣམས་ནས་ཕག་ལས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་བཞིན་པར་བསྔགས་
བརདོ་དང་།	མཛད་སྒརོ་ཕབེས་མི་ཡོངས་ལ་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་
བཤད་གནང་སྟ།ེ	 མཐུན་འགུར་གནང་
མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་དྲན་རནེ་
ཕག་རགས་དང་མགུལ་དར་གནང་།
མཐར་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུཞི་བར་གཤེགས་ནས་མི་ལོ་	༦༠༠	ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིརསེ་དྲན་ཆེན་མོའ་ིམཛད་སྒརོ་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༡	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་དགའ་ལནྡ་མ་དགནོ་ཆེན་པ་ོདགའ་ལནྡ་
བླ་སིྤ་རུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ར་ེཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པའོི་གདན་ས་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའ་ིགླངི་གི་ཚོགས་ཆེན་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་
དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཆེན་མོའི་མཛད་སྒརོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བ་ོདག་ེ
ལནྡ་པའ་ིབསྟན་པའ་ིསལོ་འབདེ་ར་ེཙོང་ཁ་པ་
ཆེན་པའོ་ིམཛད་རྣམ་སྐརོ་གངོ་ད་ུམཁན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་གསུངས་
གུབ་པ་ད་ེདག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་
དང་འབྲལེ་ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒ་ོདང་བསྟནུ་
རྒྱལ་སིྤའ་ིམཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ད་ེརིང་ན་ིདགའ་ལནྡ་ལ་ྔམཆོད་རེད།	ང་
རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན།	 ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པའོ་ིགདན་ས་དགའ་ལནྡ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ི
གླངི་ད་ུབཅར་རུྒྱ་བུང་བ་དང་།	དགའ་ལནྡ་ལ་ྔ
མཆོད་ཀི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་བ་རུྒྱའི་

གོ་སབྐས་ཐབོ་པ་ན་ིཧ་ཅང་སལྐ་པ་བཟང་པ་ོ
ཡིན་བསམ་གི་འདགུ
སིྤར་ར་ེཙོང་པ་ཆེན་པའོི་མཛད་འཕནི་ན་ིཧ་
ཅང་རླབས་ཆེན་རེད།	ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོ་ི
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ནང་
གདན་ས་ཆེན་པ་ོགསུམ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་འད་ིཉདི་གསར་གཏདོ་
དང་གོང་འཕལེ་བཏང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
ཕིས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ད་ེདག་རྩ་མེད་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད་ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དྲནི་དང་།	 སགྦ་ས་ཆོས་སརྒ་གི་
དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་སྐུ ་ལས་བསྐོན་
པའི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་བཙན་
བལོ་ནང་ང་ཚོའི་གདན་ས་ཁག་གིས་གཙོས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་མང་
ཆེ་བ་སརླ་གསོ་གནང་ཐུབ་པ་ན།ི	 ར་ེབདག་
ཉདི་ཆེན་པའོི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ་འདི་
ཉདི་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་དང་གངོ་འཕལེ་
བཏང་ཐུབ་པ་མཚོན་གི་ཡོད།
ད་རེས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པ་ོདགོངས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་ཏ་ེམི་
ལོ་	 ༦༠༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་གི་ཡོད།	 དཔལ་

ནཱ་ལེནྡའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ན།ི	ཕི་
ལོ་བརྒྱ་ཕག་ལ་ྔཔའ་ིནང་བུང་བ་དང་།	 ལོ་ང་ོ
སྟངོ་ཕག་རིང་གནས་ཐུབ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་འདི་ཉདི་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་
རིང་གནས་ཐུབ་བམ།	ཞསེ་དྲ་ིབ་རང་བཞིན་

གིས་སླབེ་བཞིན་ཡོད།	 ངས་དསུ་རག་ཏུ་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་འད་ིཉདི་དསུ་རབས་
འདརི་ཧ་ཅང་དགོས་མཁ་ོཆེ་བའི་ཆོས་ཤིག་
རེད་འདགུ་ཅསེ་བསམ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ནི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་
ཞིང་།	 སིྤ་ཚོགས་དང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ།	
ཆབ་སདི།	 དཔལ་འབརོ།	 འག་ོཁདི་སྐདེ་
སིང་སོགས་དང་མཐུན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་
ཆོས་ཤིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།
ནང་པའི་ཆོས་འདི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་

ཁབ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 དསུ་རབས་	 ༩	
བར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གུ་ཡོངས་རོགས་ནང་
ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་ཆགས་ཡོད།	
འནོ་ཀང་དསུ་རབས་	 ༡༣	 རསེ་ཨེ་ཤི་ཡའ་ི
ནང་ད་ུནང་ཆོས་ཉམས་པའམ་གཏརོ་བཤིག་

བཏང་བ་རེད་ཟརེ་ནའང་རེད།	 ནང་ཆོས་
ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་ཉུང་ད་ུཕིན་པ་དང་
ཁ་ཆེ་གཙོས་པའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་བེད་
མཁན་མང་ད་ུཕིན་ཡོད།	ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་
གནས་སྟངས་གང་ཆགས་འདགུ་ཅ་ེན།	 ཡུ་
རོབ་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན།	 མི་དམངས་ལ་ཆོས་ཁས་
ལེན་མཁན་ཡིན་ནམ་མི་བེད་མཁན་ཞེས་
སདྐ་ཆ་འདྲ་ིབའི་སབྐས་ཆོས་མི་བདེ་མཁན་
ཡིན་ཟརེ་མཁན་གི་མི་འབརོ་མང་བ་འདགུ	
ཨ་རིར་ཡིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་ནང་

ནས་ཡི་ཤུའ་ིཆོས་ལུགས་གསར་མ་མང་ཤོས་
རེད་ད་ེམི་འབརོ་མང་ཤོས་གཉསི་པ་ན་ིཆོས་
མེད་མཁན་རེད་འདགུ
འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་
མང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ད་ེདང་
མཐུན་པའི་ཆོས་ཤིག་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེན་ི
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་རེད་འདགུ	 གང་ཡིན་
ཞེ་ན་འཛམ་གླིང་ནང་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་
ཡོད་པའི་ནང་ནས་སེམས་ཀི་ན་ཚ་ནི་ན་ཚ་
ཆེ་ཤོས་རེད།	 ན་ཚ་ད་ེབཅསོ་ཐབས་སུ་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ནས་བསབླ་བ་བངླ་རུྒྱ་ཡོད།	
འཛམ་གླངི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་སདླ་བག་ོགླངེ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞིན་ཡོད།	 དའེ་ིསྐརོ་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ནང་སླབོ་གསོ་གཏིང་
གཟབ་མོ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་འབརོ་ཐགོ་
ནས་ཡིན་ནའང་ཁེ་བཟང་བཟའ་རུྒྱའི་ཆེད་
མ་རེད།	 མང་ཚོགས་ཀི་ཁ་ེཕན་སདླ་དཔལ་
འབོར་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའི་ལྟ་བ་
འཁརེ་མཁན་ན་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ནང་
སླབོ་གསོ་བླང་རུྒྱ་ཡོད་པའི་རླབས་ཆེན་གི་
ཆོས་ཤིག་རེད་འདགུ	དརེ་བརནེ་དངེ་སབྐས་
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་པའི་
ཆོས་ནི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་རེད་འདགུ	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	

གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གི་ཟབ་སྦངོ་
འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣	ནས་	༣༠	བར་ར་ཤོད་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཏན་
ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སིང་གི་

ཟབ་སྦངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད།	 	 ཟབ་
སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་
མཆོག་གིས་དབུས་ཤེས་རིག་དངེ་སལོ་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས།	
ཤེས་རིག་དུྲང་འཕར་འཇིག་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས།	 ཤེས་རིག་ཚན་པ་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ་དང་ལས་བདེ་རྣམ་པ།	 	 ར་
ཤོད་བ ོད་ཁིམ་སླབོ ་གྲྭའི ་སླབོ ་སིྤ ་ལགས།		
དགེ་རན་དང་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཕབེས་ཡོད།	

ད་ེཡང་ཤེས་རིག་དངེ་སལོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་ནས་ཕབེས་
བསུ་དང་སྦགས།	 ཟབ་སྦངོ་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་སབྐས་གསུང་དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	
ནས་བཟུང་འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་སྐེད་སིང་གི་
ཟབ་སྦངོ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཏ་ེད་བར་ཐངེས་

བདནུ་ཚོགས་ཡོད།	 ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་བདནུ་
ནང་སླབོ་ཕུག་	 ༢༠༠༠	 ལགྷ་ལ་འག་ོཁདི་
ནསུ་པ་སྐེད་སིང་གི་ཟབ་སྦོང་གནང་ཐུབ་
ཡོད།
ཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སླབོ་
ཕུག ་རྣམ ་པ ་མ ་འོངས ་བ ོད ་གསར་པ ་
འཛུགས་སུྐན་གནང་མཁན་གི་མི་ས་གལ་
ཆེན་ཆགས་ཡོད་སྟབས།	 འག་ོཁདི་ནསུ་པ་
སྐདེ་སངི་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་
སདི་བུས་ཀི་ནང་རང་དབང་དང་།	 གཞན་

ཕན།	 རུྒྱན་འཛིན།	 གསར་བཏདོ།	 ཅསེ་
ཤེས་ཡོན་སྤོད་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
བཀདོ་ཡོད།	 ལགྷ་པར་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
ཤག་སབྐས་	༡༤	དང་	༡༥	པའ་ིལས་རིམ་
ཚན་པའ་ིནང་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་རིམ་ད་ེ
གལ་ཆེ་ཤོས་ལ་རིྩ་ཡི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཟབ་
སྦངོ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་རེད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་
བཞིའ་ིསླབོ་ཕུག་	༢༤	དང་དག་ེརན་	༤	 །	
སམ་བྷ་ོཊའི་ཁབ་ཁོངས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་བཅུའི་
སླབོ་ཕུག་	༨༠	དང་དག་ེརན་	༡༠།	ར་སྟངེ་
བདོ་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་བརྒྱད་ཀི་སླབོ་
ཕུག་	 ༡༠༩	 དང་དག་ེརན་	 ༨།	 མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་གཉསི་ཀི་སླབོ་
ཕུག་༢༨	 དང་དག་ེརན་	 ༢།	 གངས་ཅན་
བད་ེརྩའི་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་གཉསི་ཀི་སླབོ་
ཕུག་	 ༡༦	 དང་དག་ེརན་	 ༢།	 དནོ་འགུབ་
གླངི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༤	 དང་
དག་ེརན་	༡།	བལ་ཡུལ་	sos	སྤགོ་ར་སླབོ་
གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༨	 ཁནོ་བསྡམོས་སླབོ་ཕུག་	
༢༦༩	དང་དག་ེརན་	༢༨	བཅས་དག་ེསླབོ་
ཁནོ་གངས་	 ༢༩༧	 མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་
དབངས་ཅན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དནོ།	 རང་དབང་ཡིན་པའ་ིལུང་པ་
དཔརེ་ན་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་རུྒྱ་རྐེན་མང་
པརོ་བརནེ་ནས་ཕུ་གུ་བཞིའི་ནང་ནས་ཕུ་གུ་
གཅིག་མ་གཏགོས་སླབོ་གྲྭར་འག་ོརུྒྱའི་གོ་
སབྐས་རག་གི་མེད་པ་མ་ཟད།	 སླབོ་ཕུག་
བརྒྱའ་ིནང་ནས་སླབོ་ཕུག་	༣༢	མ་གཏགོས་
སླབོ་གྲྭ་མཐར་སོན་ཐུབ་ཀི་མེད།	 རྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མི་
ཚོར་མཚོན་ན་ཕ་མ་ཚོས་སོ་སོའི་ཕུ་གུ་སླབོ་
གྲྭར་གཏངོ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད།	 ཕ་མ་ཚོས་
ཀང་ཕུ་གུ་སླབོ་གྲྭར་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེའགན་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་རེད།	ད་ལའྟ་ིཆར་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོར་ག་ོསབྐས་དང་མཐུན་རྐནེ་
ཞ་ེདྲག་ཡག་པ་ོཡོད།	 སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་འགན་ཡང་ཡོད།	སིྤ་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་
བལོ་ནང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོབཙུགས་ཐུབ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་
དྲནི་དསུ་རག་ཏུ་དྲན་དགསོ་པ་དང་།	 ཚན་
རིག་པས་ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་ལརྟ་ན།
བཀའ་དྲནི་བསམ་ཤེས་ཐུབ་མཁན་གི་མི་ད་ེ
གས་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་བཟང་ཕོགས་ལ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡོང་

གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕན་སེམས་དང་སྙངི་ར་ེ
ལནྡ་པའ་ིམི་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་གཉདི་ཀང་སིྐད་པ་ོཁུག་གི་རེད།	ཅསེ་
གསུང་གི་འདགུ	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་དམིགས་
ཡུལ་འཛིན་དགསོ་པ་དང་།	འཛམ་གླངི་ནང་
སདྐ་རིགས་མ་འདྲ་བ་	 ༧༠༠༠	 ཙམ་ཡོད་
པའ་ིཁངོས་ནས་སདྐ་ཡིག་	༣༩༠༩	ལ་ཡིག་
གཟུགས་འདགུ	 སདྐ་ཡིག་མང་པ་ོཞིག་ལ་
ཡིག་གཟུགས་མི་འདགུ	 ང་ཚོ་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་ལ་ཡིག་གཟུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སདྐ་
ཡིག་ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་སྦང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད།	
ཅསེ་དང་།	གཞན་ཡང་སླབོ་སྦངོ་བདེ་སབྐས་
ཚོགས་ཆུང་བཟསོ་ཏ་ེསྦང་དགོས་པ་དང་།	
སླབོ་གྲྭའི་སྐབས་ནས་བཟུང་ཀླགོ་བཟང་པ་ོ
ཡོང་བ་ཞིག་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 	 མཐར་ཤེས་རིག་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངསོ་གུབ་བསྟན་པ་
ལགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོ
གལོ།	 ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་གི་ཆེད་དཔལ་
འབརོ་གི་མཐུན་རྐནེ་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་
རོགས་ཚོགས་	USAID	དང་བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩ་ཁང་	Tibet Fund	གཉསི་ཡིན་པ་བཅས།	།		
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྩདོ་རུྒྱགས་ལས་རིམ་གི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུདབུ་བཞུགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་
གྷ ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་དགའ་ལྡན་བང་རྩེ་
གྲྭ་ཚང་གི་རྩོད་རུྒྱགས་ལས་རིམ་གི་ཚོགས་
མགནོ་ད་ུདབུ་བཞུགས་ཀིས་ཐུགས་ཞིབ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
དགའ་ལྡན་བང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་༸རྒྱལ་བའི་
གཟིམ་ཁང་ནས་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པས་
སྤསོ་སསེ་སྔུན་བསུས་ཏ་ེགཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་དབུ་མ་དང་།	 ཚད་མ་
རྣམ་འགལེ།	 རགས་རིགས།	 བླ་ོརིགས་
བཅས་ཀི་རྩོད་རུྒྱགས་ལས་རིམ་གི་ཚོགས་
མགནོ་ད་ུདབུ་བཞུགས་དང་།	 དགའ་ལནྡ་
བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་གི་རྩདོ་རུྒྱགས་པ་རྣམས་ནས་
རྩདོ་རུྒྱགས་སྤན་འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་ལམ་འདརི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཀི་གདན་ས་གཉསི་ལ་བཅར་རུྒྱ་བུང་བ་རེད།		
ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་བས་ནས་གནས་ཡོད་
ནའང་རང་གཞན་ཚང་མས་ཡིད་སྨནོ་སྐ་ེརུྒྱ་
ལྟ་བུ་ཡག་ཐག་ཆོད་བས་ནས་བསྡད་ཡོད།		
ང་ཚོས་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གུར་ཅིག་

ཅསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	གཙུག་ལག་
ཁང་བཞེངས་པ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རནེ་
མཆོར་པ་ོཡོད་པ་ཙམ་གིས་བསྟན་པ་གནས་
རུྒྱའ་ིསདྐ་ཆ་མ་རེད།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀིས་གསུང་པའི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་
ཆེ་བའ་ིལམ་གི་རིམ་པ།	 ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་
ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་གིས་རིགས་པའི་ལམ་

ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ད་ེདངེ་སབྐས་ཀི་དསུ་
ཚོད་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པའི་མི་སུ་ལ་ཡིན་
ནའང་སངས་རྒྱས་པའ་ིལ་ྟགུབ་ད་ེདག་གཞིའ་ི
གནས་ལུགས་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
སླབེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེདག་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོང་
དསུ་ཚད་མ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
དབབ་རུྒྱ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ིཆོས་ལུགས་འདྲ་
འདྲའ་ིནང་ནས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་དང་།	 དའེ་ི
ནང་ནས་ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དྲནི་ལ་

བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་
པ་འདི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཞིའི་གནས་
ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ།	 གཞི་བདནེ་གཉསི་
ད་ེདག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐོག་ནས་ཉནོ་
མོངས་ངསོ་འཛིན་རུྒྱ་དང་།	 ཉནོ་མོངས་ཀི་
གཉནེ་པ་ོངསོ་འཛིན་རུྒྱ་བཅས་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་འཁོར་དང་པ་ོ

བསྐརོ་བའི་སབྐས་བདནེ་བཞི་ཞེས་གསུང་པ་
འདི་དངསོ་འབྲལེ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་ཧ་
ལམ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གིས་འཛུབ་མོ་
འཛུགས་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ་
པ་འད་ིན།ི	 སིྤར་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་ནང་
པའ་ིཡུལ་གུ་མང་པ་ོཡོད་ནའང་།	 ད་ེལ་ྟབུ་
ཞིབ་ཚགས་པའོི་ཐགོ་ནས་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་
ཕལ་ཆེར་བདོ་པ་ཁ་ོན་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེ
འདྲའི་བསྟན་པ་འད་ིཡུན་རིང་ད་ུགནས་པར་
བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་དགསོ།	 བསབླ་པ་
སླབོ་གཉརེ་བས་པ་འད་ིཚིགས་སམྐ་པ་ོརྐང་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་		
༢༢	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༢	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
སུ་བྲག་གཡབ་ཆུང་ཚང་སུྤལ་སྐ་ུམཆོག་གིས་

འགན་ཁུར་དང་ཁོང་གིས་ཆོས་ཚོགས་ཉི་
ཧངོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 One Rupee 

Foundation ཞསེ་པའ་ིམཐུན་འགུར་འགོ་
གསར་དུ་བཞེངས་པའི་མཁན་སླབོ་ཆོས་
གསུམ་གི་སྐུ་བརྙན་ལ་གུས་འདདུ་ཞུས་རསེ་
མོན་གྷ་ོསཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་དགེ་ལས་སླབོ་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་དནོ།	 གངོ་ད་ུསླབོ་སིྤས་སླབོ་གྲྭ་འད་ི
ཉིད་ཚུར་རིྩས་བླངས་ཟིན་པའི་རེས་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་སྟབས།	 དགའ་
ཚོར་བུང་།
བཀའ་ཤག་རིམ་པས་ལོ་ང་ོ	 ༣༠	 ལགྷ་རིང་
བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཚུར་རིྩས་གནང་

རོགས་ཞསེ་ཞུས་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན་
དགེ་རན་དང་ལས་བདེ་རྣམས་བདོ་མི་ཡིན་
སྟབས།	སོ་སོའ་ིསླབོ་ཕུག་ལ་རང་བཞིན་གིས་
ཤ་ཚ་ཆེ་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་ཡིན་
ནའང་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱར་ད་ོདབིངས་ཆེ་བ་
དང་སླབོ་སྦངོ་ཡར་རྒྱས་འག་ོགི་རེད།	 ཅསེ་
ཡིད་ཆེས་བས་པའི་ཐགོ་ནས་སླབོ་གྲྭ་ཚུར་

རིྩས་བངླས་པ་རེད།	 ཡིད་ཆེས་བས་པ་ལརྟ་
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་འདགུ་པར་བརནེ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་ཡིན་བསམས་ནས་བླ་ོ
ནམ་ཡང་ཞུམ་མི་རངུ་།	 ཐགོ་མ་ཉདི་ནས་
ངས་འབནོ།	 ངས་ཐུབ།	 བསམས་པའ་ིསྙངི་
སྟབོས་དགསོ།	 སྙངི་སྟབོས་ད་ེའདྲ་ཞིག་ཡིད་
ལ་བཅངས་ནས་ཉིན་མཚན་དསུ་དུྲག་ལ་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ན་མ་སུྒབ་པ་ཕལ་ཆེར་
མེད།	 དརེ་བརནེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཤེས་
ཡོན་ཐོག་ཧུར་བརྩོན་བེད་དགོས་པ་དང་།	
མི་ཚེའི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་རུང་དའེི་
ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་འབད་འབུངས་
དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་གསུངས་རསེ་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རང་ཉདི་ཀང་རྒྱ་
གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་ནས་ཁིམ་ཚང་ཉམ་
ཆུང་ཞིག་གི་བུ་ཡིན་པ་དང་།
ད་ེརསེ་རིམ་བཞིན་སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་ནས་ད་ལ་ྟབདོ་མིའི་སིད་སྐངོ་ཆགས་
ཐུབ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གཟབ་
རྒྱས་གནང་རསེ་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་གིས་
དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤིང་དང་།	འཇ་ོཁལེ་
གཉསི་ཀི་ས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་
བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤིང་དང་།	 འཇ་ོཁལེ་
གཉསི་ཀི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༠༩	
པའི་འདམེས་ཐནོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་
འཁུར་དམ་འབུལ་གི་ཞུ་སྐུལ་འབོར་དནོ་
ལརྟ།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་
མཆོག་ནས་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཟུང་དུྲང་ཟུར་པ་ཚེ་གསུམ་ལྷ་མོ་ལགས་
འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོ
གཞག་བགིས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༡༦	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ས་ྔདྲའོ་ིཚོདུ་	
༩	 ཐགོ་
འ ཕ ག ས ་
ཤིང་དང་།	
ཉིན ་རྒྱབ ་
ཚོདུ་	 ༡	
ཐོག ་འཇོ་
ཁེ ལ ་ ས ་
ག ན ས ་

འཐུས་མི ་རྣམས་
ཀི ་ ལ ས ་ འ ཁུ ར ་
དམ་བཅའ་འབུལ་
བ ཞེ ས ་ ག ན ས ་
འདགུ	 ད་ེཡང་
འཕགས་ཤིང་ས་
གནས་འཐུས་མི ་	

༡༥	 ནས་འཐུས་མི་	 ༡༤	 དམ་འབུལ་ཞུས་
ཐུབ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་
ཚོགས་གཙོར་པད་མ་ཚེ་དབང་ལགས་དང་།	
ཚོགས་གཞོན་ད་ུདཀོན་མཆོག་འཕིན་ལས་
ལགས་འདམེས་ཐོན་བུང་འདགུ་པ་དང་།	
འཇ་ོཁལེ་ས་གནས་འཐུས་མི་	 ༡༥	 ནས་
འཐུས་མི་	 ༡༡༤	དམ་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཚོགས་
གཙོར་སལྐ་བཟང་ལ་ྷམོ་ལགས་དང་།	ཚོགས་
གཞོན་ད་ུཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་འདམེས་
ཐནོ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།

པ་མིན་པར་སོ་སོའི་རུྒྱད་ཐགོ་ལ་བཀལ་ནས་
དཔྱད་པ་བདེ་རུྒྱ་བུང་བ་ཡིན་ན།	 སྟནོ་པའ་ི
དམ་ཆོས་རྣམ་གཉསི་ཏ།ེ	 །ལུང་དང་རགོས་
པའ་ིབདག་ཉདི་ད།ོ	།ད་ེའཛིན་བདེ་པ་སྨྲ་བདེ་
དང་།	 །སུྒབ་པར་བདེ་པ་ཁ་ོན་ཡིན།	 །ཞསེ་
པ་ལརྟ་ཚང་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིགདན་ས་ཁག་
ད་ེདག་བཙན་བལོ་བ་བས་ནས་གནས་ཡོད་
ནའང་རྒྱལ་བའ་ིལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་པ་འད་ི
ཉདི་ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒ་ོནས་གཏན་ལ་
ཕབ་ནས་ངསེ་པ་ཐབོ་པ་ཞིག་ཁདེ་རང་ཚོས་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་
འདགུ	 བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གུར་ཅིག་
ཅེས་པ་འདི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་འདིའི་
ཐགོ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།
ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ངསོ་རང་སང་ཉནི་འད་ིནས་ཐནོ་ཏ་ེ
ར་ོར་ེགདན་ད་ུའབརོ་རུྒྱ་རེད།	 ར་ོར་ེགདན་
དུ་ཕལ་ཆེར་སྨནོ ་ལམ་འཚོགས་རུྒྱ་རེད།	
ཁེད་རང་ཚོའི་ནང་ནས་མང་པ་ོཞིག་ཕལ་
ཆེར་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཕབེས་ཀི་ཡོད་ངསེ་རེད།	
སྨནོ་ལམ་ར་རམ་ས་ལ་དང་ར་ོརེ་གདན་
གཉསི་ལས་ར་ོར་ེགདན་ད་ུའཚོགས་པ་ཡིན་
ན་འགདེ་མང་པ་ོཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་ཁ་སྔནོ་

སདྐ་ཆ་བུང་།	གང་ལརྟ་ཁདེ་རང་ཚོ་མང་ཆེ་
བ་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཡོང་ངསེ་རེད།	 ང་ཚོ་དརེ་
ཐུག་གི་རེད།	ཐསོ་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ང་ོམ་འད་ིརུྒྱད་
ཐགོ་ལ་བསབླ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་ཡོད་
པ་གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་རང་གཞི་
དང་།	 ད་ེནས་ཏངི་ང་ེའཛིན་གི་བསབླ་པ་ཕི་
ནང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནའང་ད་ེམེད་ན་སྦརོ་
ལམ་ཡན་ཆད་འག་ོས་མེད།
དརེ་བརནེ་ཞི་གནས་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་
ཏིང་ང་ེའཛིན་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	 ད་ེནས་ཤེས་རབ་ཀི་བསབླ་པ།	 ལགྷ་
པར་མངནོ་པ་གོང་འགོ་ཅེས་གསུངས་པའི་
ཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་ད་ེདག་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ	 	 ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་ད་ལ་ྟནང་
བཞིན་གནང་སྟ་ེབསྟན་པ་འཛིན་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ི
ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མངོ་གི་ཐགོ་ནས་བསྟན་
པ་འཛིན་རུྒྱ་རེད་མ་གཏགོས་བསྟན་པ་འཛིན་
ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཕི་ནས་ཡོངབ་ཞིག་མ་རེད།	 ད་
བར་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་
འདགུ	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཧུར་ཐག་གནང་
ཤོག	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

འཇ་ོཁལེ་ས་གནས་འཐུས་མི་རྣམ་པ།

འཕགས་ཤིང་ས་འཐུས།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ར་ེཙོང་ཁ་ཆེན་པའོ་ིདགངོས་རགོས་དསུ་དྲན་དང་
བསྟནུ་ནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུབ་ཀུན་བཏུས་པདོ་བདནུ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༡	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་
རུ་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིདགའ་ལནྡ་མ་དགནོ་ཆེན་པ་ོདགའ་
ལནྡ་བ་ླསིྤ་ར་ུར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོ་ིགདན་ས་
དགའ་ལནྡ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ིགླངི་གི་ཚོགས་
ཆེན་གི་གོ་སིྒག་འགོ་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་
ཆེན་མོའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨།༤༥	
ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འཇམ་མགོན་
རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིགདན་ཟུར་
རྣམ་པ་གཉསི་མཆོག་དང་།
མཚུངས་མེད་ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི།	
ཇ་ོནང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐབས་ར་ེཇ་ོ
ནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	གདན་ས་གྲྭ་
ཚང་ཁག་གི་མཁན་བ་ླསུྤལ་རྣམ་པ།	 དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག	 དཔལ་
ལནྡ་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག	 དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀར་དག་ེལེགས་མཆོག	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརན་ལགས་དང་
ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།

ལྷ་ོསིྤ་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལའྔ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམ་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་འདརུ་
ཕབེས་པའ་ིམཁས་དབང་རྣམ་པ།	 ཕི་ནང་

གི་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་དག་ེའདནུ་
དམངས་དང་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ཆིག་ཁི་
བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཐོག་མར་ཤར་རྩེའི་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་དང་སོག་པ་ོདགའ་ལྡན་དགོན་པའི་
མཁན་པ་ོབ་ླམ་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་འབྲལེ་འགོ་ནང་

པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུབ་ཀུན་བཏུས་པདོ་
བདནུ་ལེགས་གུབ་བུང་བ་ལེགས་གསོལ་
གསོལ་སྩལ་དང་།	 ལ་ྟགུབ་ཀུན་བཏུས་པདོ་
གསུམ་དང་ཚན་རིག་ལྟ་གུབ་ཀུན་བཏུས་

བསྡུས་པ་པདོ་གཅིག་བཅས་ཞལ་ཕ་ེམཛད།	
ད་ེརེས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་བསྟནུ།	 འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ི
རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཆེན་ར་ོརེ་འཆང་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་སྟ།ེ		
འཇམ་མགནོ་བ་ླམའ་ིརསེ་འཇུག་དག་ེལནྡ་པ་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་མཛད་ད་ེརི་བ་ོདག་ེལནྡ་པ་སིྤ་
ཐགོ་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ལ་རྒྱལ་བསྟན་
སིྤ་དང་ཁད་པར་འཇམ་མགནོ་བ་ླམའ་ིབསྟན་

པར་མཛད་རསེ་དང་བཀའ་དྲནི་འགན་ཟླ་
མེད་པའི་ངོས་འཛིན་ད་ུར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པའོ་ིགཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ད་ེརིང་བསེ་ཀི་གདན་ས་དགའ་ལནྡ་ཚོགས་
ཆེན་དུ་དགའ་ལྔ་མཆོད་ཚོགས་པ་རེད།	
འདརི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཚང་མས་
སིྤར་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསྟན་པ་དང་།	 ཡང་
སྒསོ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པའོི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ལ་ཚང་མས་
བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་རེད།	 ད་ེས་ྔསོ་སོའ་ི
ཕ་མེས་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་གང་ཡིན་ནའང་ད་
ལའྟི་དསུ་ཚོད་ལ་སིྤར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
དང་།	 ཡང་སྒསོ་འཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་
ཁ་པ་ཆེན་པའོི་ལེགས་བཤད་རད་ད་ུབུང་བ་
གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཡོད་པ་འདི་ལ་ད་ོསང་
བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	དའེ་ི
མཚོན་རགས་སུ་ད་ེརིང་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་
འདྲ་མིན་ནས་མི་ས་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་འདགུ	
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ནམ་རུྒྱན་ལྔ་མཆོད་ལ་བཞི་མཆོད་ཉིན་
རུྒྱད་སདྨ་ལ་བརན་བཞུགས་འབུལ་རུྒྱ་དང་།	
ལྔ་མཆོད་ཉནི་སྟདོ་རུྒྱད་ལ་བརན་བཞུགས་
འདནོ་གི་རེད།	ད་ེནས་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་

ལ་ྔཔ་དང་།	བརྒྱད་པ།	བཅུ་གསུམ་བཅས་ཀི་
གདངུ་རནེ་ལ་མཆོད་མཇལ་ཕིན་ནས་ཁུས་
གསོལ་རབ་གནས་རིགས་བས།	 རྩ་ེཕ་ོབྲང་
གི་ལོཀཤྭེརའི་སྐུ་མདནུ་ལ་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་
ཞབས་ཚོས་གདངས་བརྒྱབ་ནས་༸གོང་ས་
སྐུ་ཕངེ་དང་པསོ་མཛད་པའི་ཤར་གངས་རི་
མ་དང་།	 བསལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོའ་ིགསུང་ལ་ྟ
མགུར་སྙངི་འདབ་བརྒྱད་མ་འདནོ་གི་ཡོད་པ་
རེད།	 འད་ིབླ་ོལ་ཕན་པ་ོདང་བབ་པ་ོཧ་ཅང་
ཡོང་གི་ཡོད།	 སརྔ་ལ་ྔམཆོད་ཉནི་འཕགས་
པ་ལོཀེཤྭརའི་སྐུ་མདནུ་ལ་འདི་གདནོ་རུྒྱའི་
ལུགས་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ངསོ་ཀིས་འད་ི
བཀགླ་འདདོ་བུང་།
༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདནུ་གུབ་ཀིས་རེ་རིན་པ་ོ
ཆེའི ་སྐུ ་མདུན་ནས་གསུང་ཆོས་མང་པ ོ་
གསན་གནང་བ་རེད།	 ད་ེནས་ར་ེརིན་པ་ོ
ཆེས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ནང་བཞིན་གཙང་
ཕོགས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེབཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོཕག་
བཏབ་པ་དང་རི་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེནས་ཤར་
གངས་རི་མ་གསུངས་པ་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཏ་ེཤར་གངས་རི་མ་དང་༸རྒྱལ་
བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལྟ་མགུར་
སྙངི་འདབ་བརྒྱད་མའ་ིགསུང་ཆོས་སྩལ་རསེ་
དགའ་ལྡན་བང་རྩེར་ཆིབས་ཞལ་བསུྒར་བ་
བཅས།	།

ལས་བདེ་ཀི་དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་སྦངོ་གསར་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།	༼	བསྐར་བཅསོ།	༽
༄༅།	།ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་དསུ་ཡུན་
རིང་ཐུང་འདྲ་མིན་ཐགོ་ལས་བདེ་འསོ་སྦངོ་
དང་ཟབ་སྦངོ་ས་ྔརསེ་ཕུལ་བའི་སི་ཞུའི་ལས་
བདེ་ད་ུཚུད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་དནོ་དངསོ་
ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བུང་ཡོད་ཅིང་།	
སབྐས་	 ༡༥	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་དགངོས་
གཞི་དང་བསྟནུ་ཏ་ེཨ་རི་ USAID	 ལས་
གཞིའི ་ རོགས་སྐོར་འོག་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བདེ་
ཀི་དམིགས་སྒརོ་དསུ་ཐུང་ཐངེས་བཞི་པའི་
དམུ་བུ་གཉསི་པའི་འསོ་སྦངོ་ད་ེས་རཱ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	
ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཟླ་གངས་	 ༣	 རིང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའི་འཛིན་སྐངོ་འག་ོསྟངས་སིྤ་དང་བ་ེབྲག་

གི་ཐགོ་འསོ་སྦངོ་ཟབ་འཁིད་གནང་གཏན་
འཁལེ་བར་འསོ་སྦངོ་བ་གངས་	 ༣༠	 ཡིག་
རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་གསར་བསྡུ་བ་རུྒྱ་ཡིན་
ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་རྣམས་ཚང་ཞིང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་ཡིན།
ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ།
༡།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	ཉནི་
ནས་རང་ལོ་	༣༥	ལས་མ་བརལ་བ།
༢།	 དམའ་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་དང་ཚད་མཉམ་སླབོ་ཐོན་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ།
༣།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་	
༢༠༢༠།༣།༣༡	 བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའི་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་།	

གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་
འབུལ་དགསོ།
༤།	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
Birth Certificate	གི་ང་ོབཤུས་བཅས་ཚང་
དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	ལས་
བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་
སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་
སུ་རངུ་ནས་དག་མཆན་ལས་དམ་	 Attes-

tation	 ཞུས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས	༡༠	ཕི་དྲ་ོཚོདུ་	༤།༠༠	འགངས་མེད་
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
རང་ཁིམ་ཁ་བང་དང་།	ཁ་པར་ཨང་།	གླགོ་
འཕནི་	Email སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེསོ་

སོའ་ིའཚང་སནྙ་དང་མཉམ་ད་ུའབུལ་དགསོ།	
གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་
འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།
ཟུར་མཆན།
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ནས་གཤམ་གསལ་
ལྟར་སླབོ་ཚན་ཁག་ལ་ཚུད་རུྒྱགས་གཏངོ་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ཟླ་ཚེས།	གཟའ།	སླབོ་ཚན།	དསུ་ཚོད།
༢༠༢༠།༡།༢༧	 ཟླ་བ།	 བདོ་ཀི་བར་སྤདོ།	
༩།༠༠	ནས་	༡༢།༠༠
༢༠༢༠།༡།༢༨	 མིག་དམར།	 ནང་པའ་ིལ་ྟ
གུབ།	༩།༠༠	ནས་	༡༢།༠༠
༢༠༢༠།༡།༢༩	 ལགྷ་པ།	 ལོ་རུྒྱས་དང་ཡིག་
བཟ།ོ	༩།༠༠	ནས་	༡༢།༠༠
༢༠༢༠།༡།༣༠	 ཕུར་བུ།	 ཨིན་ཡིག	 ༩།༠༠	

ནས་	༡༢།༠༠
འཚང་སྙན་དསུ་ཐོག་འབོར་རིགས་ལ་ས་
རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་སླབོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་
འསོ་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ཚུད་རུྒྱགས་ཆེད་
བཅར་དགསོ་པའ་ིའབདོ་བར་གཏངོ་རུྒྱ།	 ད་ེ
རིགས་ནས་སབྐས་བསྟནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་ས་རཱ་
བདོ་ཀི་མཐོ་སླབོ་ཁང་ད་ུའབོར་ཐོ་འགོད་
དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	
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སིམ་ལ་སིྤ་ཁབ་ཀིས་སིམ་ལ་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ལ་ཐུག་འཕད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་སིམ་ལ་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གི་ལས་ས་ེ
ཐགོ་གསར་འདམེས་ཆེད་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མི་ནང་ཁུལ་དབར་འོས་བསྡུ ་
གནང་རསེ།	 གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོར་ལམྕ་སྐ་ུས་ཏྱ་ཀཎོྜལ་ Satya Kaundal	

མཆོག་དང་ཚོགས་གཞོན་ད་ུསྐུ་ཞབས་ཤེ་
ལེནྡྲ་ཅ་ོཧན་	Shailender Chauhan མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ལ་མང་མོས་འདམེས་ཐནོ་བུང་
ཡོད་པར་བརནེ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་སིམ་
ལ་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་ཆེད་སིམ་ལ་
སིྤ་ཁབ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུས་ས་ེཁིད་འགོ་
ས་གནས་དགོན་སྡ་ེགཉསི་ཀི་སྐུ་ཚབ་དང་།	

སིམ་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཞོན་བཅས་ནས་དསུ་ཐགོ་སིམ་ལ་གངོ་སྡ་ེ
ལས་ཁུངས་	 Town Hall	 སུ་ཆེད་བཅར་
ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 ཁངོ་རྣམ་པ་གཉསི་
ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲའིི་ཡི་གེ་དང་
མཇལ་དར།	 ད་ེབཞིན་ཕག་རགས་བཅས་
ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་བར་གངོ་སྡ་ེལནྷ་

ཚོགས་ནས་སིམ་ལ་གནས་འཁོད་བདོ་མིའི་
བད་ེདནོ་ཐད་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གང་
ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་ལརྟ།	མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་དང་ལས་དནོ་བཀྲ་ཤིས་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།


