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༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྐུ་
ཞབས་ཤིབ་རཱཇ་སིང་ཅ་ོཧཱན་ Shivraj Singh 

Chouhan	 མཆོག་སརླ་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་
མདྱ་པཱ་ཌ་ེཤི་	 Madhya Pradesh	 མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུའསོ་འདམེས་བུང་
བར་འཚམས་འད་ིགནང་དནོ།	 	 སྐ་ུཉདི་
སླར་ཡང་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུ
འསོ་འདམེས་བུང་བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་དགའ་བསུའི ་
འཚམས་འད་ིཞུ་བཞིན་ཡོད།		གཉན་འཕྲང་
གི་དསུ་སབྐས་འདིར་སྐུ་ཉདི་ལ་སིྤ་མོས་ཐགོ་
ནས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབདམས་
པ་དསེ་སྐུ་ཉདི་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་འཇནོ་ཐང་ལ་
མང་ཚོགས་ཀིས་ཇི་ཙམ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པ་མངནོ་ཐུབ།	
རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་གདལ་
བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ད་ཆ་

རྒྱལ་ཁབ་	༡༨༤	ལགྷ་ནང་ད་ུཁྱབ་ཟནི་ཞིང་།	

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ཀང་ནད་
ཡམས་དརེ་གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་པའི་
དསུ་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་ཚོས་སྒ་ོཀུན་ནས་འབད་བརྩོན་དརེ་ཆོད་

སེམས་བརྟན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་

ཡིན།	 	 སྐ་ུཉདི་ལ་ལོ་མང་རིང་དབུ་ཁདི་
ཀི་ཉམས་མངོ་དང་འཇོན་ཐང་ཡོད་སྟབས།	
མངའ་སྡའེི་མི་མང་ཚོར་ཕན་ཐགོས་རླབས་
ཆེན་འབུང་ངསེ།	

རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ན་སྐུ་ཉདི་ད་ེས་ྔཨིན་ཌོར་	
Indore	 ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
སུ་ཕབེས་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་གངོ་ཁྱརེ་པུ་
ན་ེ Pune	 ར་ུརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སླབོ་ཕུྲག་
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཕབེས་སྐབས་མཇལ་རུྒྱའི་
ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཐབོ་བུང་།	 	 ལགྷ་པར་ས་ྔ
ལོར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སུ་ཕབེས་པ་ད་ེ
ན་ིང་ཚོར་ཆེ་མཐངོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་བུང་།	 དརེ་
བརྟནེ་ད་ཐངེས་གོ་སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ངས་སྐུ་
ཉདི་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེ་ིས་ཁུལ་འད་མིན་
ནང་བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་ཚོར་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 མཐའ་དནོ་
ནད་ཡམས་འད་ིལས་མགགོས་མུར་གལོ་ཐུབ་
པ་དང་།	 	སྐ་ུཉདི་ཀི་འབུང་འགུར་ལས་དནོ་
མཐའ་དག་བཀྲ་ཤིས་ལོ་ལེགས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་
འདནུ་ཤུགས་དག་དང་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་ཁྱབ་
གདལ་བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
རྒྱ་གར་ནང་དའུང་ཁྱབ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི ་ཀངར་རོང་གི ་ཏ ོག་དབིབས་མཉན་
རིམས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐོར་ཚན་པས་ད་
བར་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་གི་ལས་གཞི་ཚ་
ཚ་འུར་འུར་ངང་སྤལེ་བར་ཡི་རང་བསགྔས་

བརདོ་དང་སྦྲགས།		ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་འདགུ	

ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀང་
ར་རོང་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ར་ཀེཤ་ཀུ་མཱར་པ་
ཇ་ཱཔ་ཏ་ི Shri Rakesh Kumar Prajapati 

མཆོག་ལ་གསུང་དནོ།	 སྐ་ུཞབས་མཆོག་
གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་འགུལ་ཚགས་
ཚུད་སྤལེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 	 ཐམེ་སངྤ་
བཀའ་རྒྱའི་འགོ་ཉནི་ལྟར་མི་མང་གི་དགོས་

མཁོ་བཟའ་ཆས་རིགས་དང་སྨན་གི་མཐུན་
འགུར་སོགས་ག་སིྒག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་

མུས་རེད།	 	 ལས་དནོ་དརེ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་མངའ་སྡའེི་རངོ་གི་ཏགོ་དབིབས་མཉན་
རིམས་ངལ་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཧིན་སྒརོ་
འབུམ་གསུམ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་བ་དང་
སྦྲགས།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་འབལེ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ལ་མཐུན་འགུར་ཞུ་སྒ་ོམཐའ་དག་ཆད་
ལགྷ་མེད་པ་ཞུ་རུྒྱར་ག་སིྒག་ཨང་གསར་ཡོད།		
རངོ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་རྣམས་ལ་གཉན་འཕྲང་གི་དསུ་སབྐས་
འདརི་ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའི་ལམ་སྟནོ་
སོགས་ཀིས་གཙོས་གཟིགས་སྐོང་ཧ་ཅང་
གནང་བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ།	
ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་གི་དངུལ་འཛིན་ད་ེ
བཞིན་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོཨརྱ་ལགས་ཀིས་རོང་དཔནོ་ལགས་ལ་
ཕུལ་འདགུ	 སབྐས་དརེ་རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 བད་ེ
སུང་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་སལྐ་བཟང་བསྟན་
འཛིན་ལགས་ཀང་ཕབེས་འདགུ	 	 རངོ་
དཔནོ་ནས་ཀང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་

ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།		རྡ་སའ་ི
ཁུལ་གནས་བདོ་མི་ཚོས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཇེ་ཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་
ཛ་དག་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་བཀའ་གསུང་
ཅི་སུྒབ་ཐགོ་ཡུལ་ཁིམས་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་
ལེན་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་འདགུ		
བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རངོ་དཔནོ་གཞོན་
པའི་ལས་ཁུངས་སུའང་བཅར་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 འབུང་འགུར་ཏགོ་
དབིབས་ནད་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་དང་
འབལེ་བའི་ལམ་སྟནོ་ཇི་ཡོད་རྣམས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་ཡང་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།	

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཀང་ར་རངོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་
གི་ལས་གཞིར་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་ཕུལ་འདགུ

གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །མངའ་གསལ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གངོ་ཁྱརེ་
ཝུ་ཧན་ནས་བུང་བའ་ི	Covid19	ནད་ཡམས་
འཛམ་གླིང་ཕོགས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གདལ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་རང་རེའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་སདླ་ལས་གཞི་
སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན་ནའང་ཉནི་རེ་བཞིན་ནད་
ཡམས་འདི་བཞིན་ཁྱབ་གདལ་དང་ཉནེ་ཚབས་
ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	 རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་སྨན་པ་དང་།	
སནྨ་ཞབས།	གཞན་ཡང་སནྨ་ལས།	
Medical Staff 	 ཁ་ལོ་བ་བཅས་ཡོད་
རིགས་རང་རང་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
སནྨ་ཁང་ཆེ་འབངི་ཆུང་གསུམ་གི་གཤམ་འཁོད་
ཁ་བང་ཐོག་འབལེ་བ་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི ་
གསལ་བསྒགས་སུ།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༦	།	།
འབལེ་བ་ཞུ་ཡུལ།
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་གཞནོ་རྣམ་རྒྱལ་
དག་ེའདནུ།
ཁ་པར་ཨང་།	༩༨༨༢༨༧༠༠༧༠
གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བང་།	
menkhangsection@tibet.net

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་པའ་ིཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་འདི་བཞིན་ད་ཆ་འཛམ་
གླིང་གང་སར་ཁྱབ་བརྡལ་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་མ་
ཟད།	 ནད་ཡམས་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་དའུང་སླབེས་
ཡོད་སྟབས།	 	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་གི་ལས་
འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་པར།	
སྦིར་བདོ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཚོན་ཆེད་ད་ུཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༤	 ཚེས་	༩	ཉནི་སྦརི་བདོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཇ་ེཡཱི་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་དང་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
ཐབེས་རྩར་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་ཞལ་འདབེས་
ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡ་ེཀང་ར་རངོ་གི་རངོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ར་ཀཤེ་ཀུ་
མཱར་པ་ཇ་ཱཔ་ཏ་ི Shri Rakesh Kumar 
Prajapati མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཏུའང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེི་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་དང་རོང་
དཔནོ་མཆོག་གི་ཐབེས་རྩར་ཧནི་སྒརོ་ལ་ྔཁ་ིཐམ་པ་
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་འདགུ
ད་ེཡང་སྦིར་བདོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་
འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས།	 སྦརི་བདོ་ཚོགས་
ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་གི་ཆེད་ལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་
སྤལེ་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་
དང་།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འགསོ་པའ་ི
ནད་པ་རྣམས་གང་མགགོས་དག་སྐདེ་ཡོང་བ་དང་
ནད་ཡམས་འདི་ཉདི་མགགོས་མུར་ཞི་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ།	ཞསེ་གསུངས།།

སྦརི་བདོ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཧིན་སྒརོ་ཆིག་
འབུམ་ལ་ྔཁ་ིཐམ་པ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཝུ་ཧན་	COVID19	ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༣	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༤	 ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཝུ་ཧན་ CO-

VID19	 ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་
ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་ཁྱབ་གདལ་བུང་བའི་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་དང་
འདས་གངོས་སུ་ཕིན་པ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱནོ་ད་ུ
བདོ་མི་གངས་ཇི་ཙམ་བུང་བ་དང་།	 	 སྔནོ་
འགོག་གི་ལས་དནོ་ཇི་འད་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་
པའི་ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཐངེས་གཉསི་པ་ད་ེསྤལེ་ཡོད།	 	 	 ད་ེཡང་
འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྤལེ་བའ་ིསནྙ་ཐ་ོལརྟ་
ན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢	
ནང་ཚུད་ལ་སིྤར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ད་ུརྒྱལ་ཁབ་
གངས་	 ༢༠༦	 ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཕགོ་མཁན་མི་གངས་	༩༠༠༠	༣༠༦	
བུང་ཞིང་།		 མི་གངས་	༤༥༦༩༣	འདས་
གངོས་སུ་གུར་ཡོད་འདགུ	 རྒྱ་གར་ནང་ལ་
མཚོན་ནའང་གོང་ཚེས་ཉིན་བར་རྒྱ་གར་
འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་ཁིྱམ་ཚང་བད་ེདནོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་སནྙ་ཐ་ོལརྟ་བས་ན་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཕགོ་པ་མི་གངས་	 ༢༠༨༨	
དང་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་	༥༦	དག་སྐདེ་
བུང་བ་མི་གངས་	༡༥༦	བཅས་བུང་འདགུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཝུ་ཧན་ COVID19	 ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་ལརྟ་ན།	 ཕ་རན་སི་རྒྱལ་ས་པ་ེ
རི་སི་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་

མཁན་བདོ་མི་གཅིག་བུང་ཡོད་ཀང་ནང་མི་
སུ་གཅིག་ལ་ནད་རྟགས་ཐནོ་མེད།	 	 འདས་
གོངས་སུ ་གུར་བའི ་བ ོད་མི ་གཉིས་ནས་
གཅིག་དགུང་གངས་	 ༧༩	 སོན་པ་ཨ་རི་
ནས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་རསེ་ནད་ཡམས་
དསེ་རྐནེ་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་ཅིང་།	
ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་ད་ུདགུང་གངས་	

༨༤	 སོན་པ་ཞིག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཕི་མའ་ིལ་ྔལམ་ད་ུགུར་ཡོད་
འདགུ
རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་	༣༦	ཡོད་ཁངོས་ནས་གཞིས་ཆགས་	
༢༧	ནང་ད་ུབདོ་མི་ཁྱནོ་	༡༥༩༧	ས་ཕགོས་
གཞན་དུ་འགིམ་འགུལ་བས་རྐེན ་ཉིན ་
གངས་	 ༡༤	 རིང་ཟུར་བཀག་ཐགོ་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་སྨན་ཁང་གིས་བརྟག་དཔྱད་
གནང་མུས་ཡིན་འདགུ	 	 ཟུར་བཀག་བདོ་
མི་ད་ེདག་ཨ་རི་ནས་ཕབེས་མཁན་མི་གངས་

གཉསི།		རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་རང་ད་ུའགམི་
འགུལ་བདེ་མི་གསུམ།	 	 དགོས་གཞི་ཅན་
དང་ཐད་ཀར་འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
སོགས་ཡིན་འདགུ	 	 རྡ་སར་བདོ་མི་ལ་ྔརང་
ཤག་ཏུ་ཟུར་བཀག་ཐགོ་སནྨ་ཞབས་པས་དསུ་
དསུ་སུ་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་
བདེ་མུས་རེད་འདགུ	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་

ཁུངས་ཀི་ཝུ་ཧན་ COVID19	 ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད་ཕི་
རྒྱལ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཡོངས་ལ་ཏོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི ་
གནས་སྟངས་རུྒྱས་ལོན་བས་དང་བདེ་མུས་
ཡིན།	 ད་ེཡང་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་
ཚུད་ལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ད་ལྟ་བདོ་མི་ཟུར་
བཀག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ཆ་རྐནེ་གཉསི་འགོ་
ནས་གསོ་རིག་སྨན་སིྦན་དང་ལུས་སེམས་
བད་ེཐང་ཡོང་སདླ་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ཀི་
མཐུན་འགུར་ཇི་དགེ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་

འདགུ	 མཐུན་འགུར་ད་ེདག་སནྨ་རིྩས་ཁང་
དང་ས་གནས་སནྨ་ཁང་ནས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ			ཕགོས་མཚུངས་ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་
ཌ།	ཡུ་རོབ།	ཨོ་གླངི་།	ར་ཤི་ཡ།	བལ་ཡུལ་
བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་འབལེ་བ་
ཞུས་ནས་ཡན་ལག་སྨན་རིྩས་ཁང་བརུྒྱད་
མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱ་རེད།
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཝུ་ཧན་	 COVID19 

ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ནད་ཡམས་ཕགོ་
རུྒྱར་ཉནེ་ཁ་ཡོད་མཁན་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་
དང་།	 ནད་ཡམས་དརེ་ཐད་ཀར་གདངོ་
ལེན་གནང་མཁན་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་
སོགས་ལ་སྔནོ་འགོག་གི་མཐུན་རྐནེ་ཇི་དགེ་
མཁ་ོསུྒབ་ཞུ་རུྒྱས་མཚོན་མང་ཚོགས་ལ་ནད་
ཡམས་དའེི་སྐརོ་མཁས་པའི་བསམ་ཚུལ་
དང་ལམ་སྟནོ་གི་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རུྒྱ་སོགས་ག་
སིྒག་ཨང་གསར་ཡོད་འདགུ
ནད་ཡམས་ད་ེདང་འབལེ་བའི་དགོས་འད་ི
རིགས་ཡོད་མཁན་ཚོར་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་ལམ་
སྟནོ་ཞུ།	
བཞུགས་སྒར་གནས་འཁོད་བདོ་མི་ཚོས་
ཞལ་པར་ཨང་གངས་	 ༢༢༢༠༥༣	 ཐགོ་
འབལེ་བ་གནང་རོགས།	 	 གལ་ཏ་ེཁྱདེ་ལ་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་རྟགས་གླ་ོ
བརྒྱབ་པ་དང་།	 ཚ་བ་འཕར་བ།	 དབུགས་
འཚངས་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་བུང་ཚེ་ས་
གནས་སནྨ་ཁང་ད་ུངསེ་པར་ཕབེས་ནས་སནྨ་
པས་ལམ་སྟནོ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ལག་བསྟར་
གནང་གལ་ཆེ།	 ཅི་སྟ་ེནད་རྟགས་ཉནི་རེ་

བཞིན་ཤུགས་ཆེར་སོང་ཚེ་ངསེ་པར་ད་ུསནྨ་
བཅསོ་གནང་དགསོ།		
འདརི་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འདདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱར།	
རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་གིས་ཐེམ་སྤང་
བཀའ་རྒྱའི་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་ཇི་ལྟར་གནང་བ་
ད་ེདག་བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་འགག་རྩ་ཆགས་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་མི་དང་མི་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་
གནང་སྐབས་བར་ཐག་ངསེ་པར་ད་ུབཞག་
དགསོ་པ་དང་།	 ལག་པ་བཀུྲ་དགསོ་པ་
སོགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་གནང་འདགུ
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་མཁན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཝུ་ཧན་ COVID19	 ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བེད་སྨན་པ་ཚེ་
རིང ་མཚམས་གཅོད ་ལགས་དང་སྨན ་
པ ་བསྟན ་འཛིན ་བརྩོན ་འ གུས ་ལགས་
གཉསི་ཡིན་འདགུ	 	 ཚོགས་ཆུང་གི་
འགན་ཁུར་བཞེས ་མཁན་གཙོ ་བ ོ་བ ོད ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	
ཕི་ལུགས་དང་གསོ་རིག་༸སྐུའི་བ་ླསནྨ་པ་ཚེ་
བརྟན་ལགས་དང་ཚེ་དབང་རྟ་མགནི་ལགས།	
གཞན་ཡང་སནྨ་གི་ཆེད་ལས་པ་བཅས་ཡིན་
འདགུ	
ཐུགས་སྣང་།	 གངོ་གི་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཐགོ	 ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ིནས་བདོ་མི་ཞིག་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་རྐནེ་པས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་ཚུལ་བསྒགས་པ་ད་ེགནས་
ཚུལ་བདནེ་པ་མིན་པ་ར་འཕྲདོ་བུང་འདགུ	།

བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགསོ།
༄༅།	།ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་པ་ེཊི་ར་སི་	Petras Auštrevičius 

མཆོག་དང་།	 ཨོ་སི་ར་མཆོག	 	 Aušra 

Maldeikienė		ཧན་ན་ེསི་མཆོག	 Hannes 

Heide	 ཧ་ིརན་སི་སི་ཁ་ོམཆོག Francisco 

Guerreiro	 པ་ེཊི་ར་	 	 Petra De Sutter 

མཆོག་བཅས་ནས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཕི་འབལེ་གཙོ་འཛིན་དང་ཡུ་རོབ་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ཇོ་སིབ་
བྷརོ་རེལ་	Joesp Borrell	མཆོག་ལ་ཉ་ེབའ་ི
ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་

ཡང་སིད་ཐད་ལ་ཐ་ེབུས་བ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ཁ་
གསལ་བཟསོ་ཡོད་སྟབས།	ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་གནད་དནོ་དའེི་སྐརོ་
ལངས་ཕགོས་ཅི་ཞིག་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པའ་ི

སྐརོ་བཀའ་འད་ིཞུས་པར།	 སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསིབ་
བྷརོ་རེལ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	
ཚེས་	༡	ཉནི་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།	ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཁག་དང་།	ལགྷ་པར་བདོ་དང་
ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ལ་ཐུགས་
འཚབ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་དང་།	
ལྷག་པར་བདོ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀི་
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སོགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་རེད།	
ཅསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལནྷ་ཁང་དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 བད་ེ
དནོ་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ཀི་ནང་དའུང་གནད་
དནོ་དའེ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོ་དང་མཉམ་གནད་
དནོ་དའེ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད།	 ཅསེ་

དང་།
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ནང་པའི་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི ་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ལམ་
ལུགས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་

པའི་ཡང་སིད་གནད་དནོ་ཐད་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་གནད་དནོ་
འདའི་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་གི་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་གསུངས།	།

epidemic 	རིམས་ནད།	ནད་ཡམས།
pandemic རྒྱ་ཁྱབ་ནད་ཡམས།
toxoplasmosis དདུ་འགའོ་ིའགསོ་ནད།
virus གཉན་སནི།
Manifesto བསྒགས་གཏམ།
Disarmament ག་ོམཚོན་བཀག་སྡམོ།
Cease fire མེ་འཕནེ་མཚམས་འཇགོ
Genocide མི་རིགས་སྡབེ་གསོད།

	---				

		ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།			-		



3 TIBETAN NEWS  8th  April  2020 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༥	ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༨

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༦	

ཉནི་གི་ཕི་ད་ོགངས་སིྐད་ཕི་དལི་ལྷག་པ་ཚེ་
རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི ་དིལ་བ ོད་ཀི ་བརྙན་
འཕྲིན་བརུྒྱད་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
དང་འབལེ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་སབྐས་གསུང་དནོ།	ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཚང་མས་མཁྱནེ་
གསལ་རེད།	 རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་བུང་བའ་ི
ནད་ཡམས་འདི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་
སྟ་ེད་ལྟའི་ཆར་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་སོགས་
ཀི་ནང་ཛ་དག་གི་རང་བཞིན་ཆགས་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་ངས་གནད་དནོ་བཞིའ་ིཐགོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ནའེུ་ཡོག་དང་།	 རྒྱ་གར།	 ཕི་རྒྱལ་

ནས་ཕབེས་པའ་ིབདོ་རིགས་དགུང་ལོ་བགསེ་
གཞོན་སོགས་ཀི་གནས་
སྟངས།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་
བཅས་ལ་ངས་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཨ ་ རི ་ ཡོངས ་ལ ་ནད ་
ཡམས་ཁྱབ་སྟ ེ་འདས་
གོངས་སུ་གུར་པ་ཡང་

ཡོང་གི་འདགུ	 ག་ོཐསོ་ལ་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་
ནའེུ་ཡོག་ནང་ཛ་དག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	
བདོ་མིའ་ིཁདོ་དའུང་ནད་ཡམས་ད་ེཁྱབ་ནས་
བདོ་མི་ཁ་ཤས་ལ་ནད་ཡམས་འགསོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད་བདོ་མི་གཅིག་འདས་གངོས་སུ་གུར་
ཡོད་སྟབས།	 ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་
རོགས།	 ནད་ཡམས་དའེ་ིརྐནེ་པས་སནྨ་
ཞབས་པ་	 ༡༦	 ཟུར་བཀག་འགོ་བཞུགས་
ཡོད།	 ཚང་མས་ཁངོ་རྣམ་པར་ཐུགས་སྨནོ་
གནང་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚང་མར་ཞུ་རུྒྱར།	
བདོ་མིའི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པས་ཧ་
ལས་པའི་འགན་ཁུར་ཆེན་པ་ོབཞེས་གནང་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཆོས་ཕགོས་ནས་གསུང་

པའི་བམས་སྙིང་རེ་ཟརེ་བ་ད་ེསྨན་པ་དང་
སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་ལག་བསྟར་གནང་ནས་
འགོས་ནད་ལ་མ་འཛེམས་པར་སནྨ་ཁང་ལ་
ཕབེས་ཏ་ེནད་པར་ལྟ་རྟགོ་གནང་བཞིན་པ་
ན་ིབསགྔས་བརདོ་ཞུ་འསོ་པ་རེད།	 སནྨ་པ་
དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་གནང་
སྟ་ེཕག་ལས་གནང་བཞིན་པ་ད་ེགཟི་བརིད་
ཆེན་པ་ོརེད།	 དརེ་བརྟནེ་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་
སོགས་ཀི་ནང་ད་བར་བདོ་མིའི་སནྨ་པ་དང་
སྨན་ཞབས་པ་རྣམ་པས་ས་གནས་སོ་སོའི་
སནྨ་ཁང་ལ་ཕབེས་ཏ་ེཉནེ་ཁར་མ་འཛེམས་
པར་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པས།	 ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྣམ་པ་ཚོར་སྙངི་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེབཞིན་བང་ཨ་རིས་གཙོས་བདོ་རིགས་
གནས་སྡདོ་ཡོད་སར་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་འགན་ཁུར་ཧ་ལས་པ་གནང་གི་
འདགུ	 མུ་མཐུད་འགན་ཁུར་གནང་རོགས།	
བདོ་མིའི་མི་འབརོ་ཉུང་ཤས་མ་གཏགོས་
མེད་སྟབས་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་ལ་གཅིག་ཕན་
གཅིག་གགོས་གནང་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	དསུ་རྟག་ཏུ་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་

མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོ་མ་འད་
བ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སླབོ་གནང་གི་ཡོད་
པ་ལརྟ།	བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
གིས་རང་ལས་གཞན་གཅེས་འཛིན་གནང་
སྟ་ེཧུར་ཐག་གནང་རོགས།	 སནྨ་ཞབས་པ་
དང་དང་བླངས་པ་ཚོར་སེམས་ཁམས་ཀི་
ཐགོ་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་བ་ླམ་དང་
དག་ེབཤེས་རྣམ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་
རོགས།
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པས་བདོ་ཀི་བླ་
ཆེན་རྣམ་པ་ཚོར་རེ་འདནུ་ཞུས་པ་ལརྟ་བདོ་
ཀི་བརྙན་འཕྲིན་བརུྒྱད་སེམས་ཁམས་དང་
འབལེ་བའི་བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དགུང་ལོ་བགསེ་སོང་རྣམ་
པ་ཚོས་གསན་གཟགིས་གནང་རོགས།	 ཕ་
མ་དང་དགུང་ལོ་བགསེ་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་
མོལ་དང་འབལེ་བ་མང་ཙམ་གནང་རོགས།	
བླ་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགིན་ལགས་ཀིས་
གསུངས་པ་ལརྟ།	 བདོ་ཀི་གསོ་རིག་སྔནོ་
འགོག་གི་སྨན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་དང་ས་
གནས་ཁག་ལ་བགོ་འགམེས་གནང་དང་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 	 སནྨ་ད་ེདག་གིས་ལུས་
པ་ོཐང་ཆད་པ་དང་།	 ལུས་ཟུངས་ནསུ་པ་

ཉམས་པ།	 གཉདི་མ་ཁུག་པའ་ིདཀའ་ངལ་
སོགས་ལ་ཕན་གི་རེད།	 ཅསེ་བ་ླསནྨ་པ་ཚེ་
དབང་རྟ་མགནི་ལགས་ཀིས་གསུངས་ཡོད།		
གཞན་ཡང་ཕི་རྒྱལ་མི་སེར་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་རྣམས་ཆུ་
ཚོད་	 ༤༨	 ནང་ཚུད་མིང་ཐ་ོའབུལ་དགསོ་
ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་པ་ལརྟ།	ཕལ་ཆེ་བ་འབརོ་
ཡོད་ས་རེད།	 ད་ེདག་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 གལ་ཏ་ེ
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་
ནད་རྟགས་རིགས་བུང་ཚེ་སབྐས་འཕྲལ་སནྨ་
ཁང་ད་ུཕབེས་ནས་བརྟག་དཔྱད་ངསེ་པར་
ད་ུགནང་དགསོ།	 ད་ེབཞིན་མཐངོ་མཆན་
རགོས་ལ་ཉ་ེབ་སོགས་ཡོད་ན།	 འབལེ་ཡོད་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་
འབལེ་བ་གནང་རོགས།		
དངེ་སབྐས་སླབོ་མ་རྣམས་རང་ཁིྱམ་ད་ུགནས་
སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 དསུ་ཚོད་ཆུད་
ཟསོ་སུ་མི་འག་ོབའི་སདླ་ཉནི་ལརྟ་རང་སྦངོ་
གནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཅསེ་གསུངས།	།	

སླབོ་གྲྭ་སྒ་ོརྒྱག་པའ་ིདསུ་སབྐས་བདེ་སྤདོ་གནད་སྨནི་གཏངོ་ཐབས།
༄༅།	 །མཚུངས་མེད་སླབོ་གྲྭའ་ིའགན་
འཛིན་རྣམ་པ་དང་དགེ་རྒན་ལྷན་རྒྱས་ལ་
ཞུ་དནོ།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	
(COVID-19)	ཁྱབ་གདལ་མི་འག་ོབའ་ིཆེད་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་ཉནི་གངས་	 ༢༡	
རིང་ཐེམ་སྤངས་བཀག་རྒྱ་བཀྲམ་ཡོད་པ་
དང་།	 འབལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཁག་
དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ཁིྱམ་
ད་ུབཞུགས་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་དསུ་ནས་
དསུ་སུ་གནང་ཡོད།	 སླབོ་གྲྭ་ཕལ་ཆེ་བ་ཟླ་	
༤	 པའ་ིཟླ་མཇུག་བར་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པར་
བརྟནེ།	 དསུ་སབྐས་འདའི་ིརིང་དག་ེརྒན་
རྣམ་པས་རང་ཉདི་ཀི་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་བ་དང་།	དངེ་དསུ་ཀི་འཕུྲལ་རིག་བདེ་
སྤདོ་བཏང་ནས་སླབོ་མ་རྣམས་ཁིྱམ་ད་ུསླབོ་
སྦངོ་བདེ་པར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་
རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དག་ེརྒན་རྣམ་པས་རང་ཉདི་སྒརེ་རམ།	ལས་
རོགས།	 སླབོ་མ་བཅས་དང་མཉམ་འབལེ་
གིས་བདེ་སྒ་ོསྤལེ་ཆེད་གཤམ་ད་ུདཔ་ེམཚོན་
བདེ་སྒ་ོཁག་ཅིག་བཀདོ་ཡོད།
ཀ༽		དག་ེརྒན་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་བདེ་སྒ།ོ	
དག་ེརྒན་གི་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་
དག་ེརྒན་རྣམ་པས།
༡།		སླབོ་གསོ་དང་སླབོ་ཁདི་ཐབས་ལམ་དང་
འབལེ་བའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་།	 རྩམོ་ཡིག	 དསུ་
དབེ་སོགས་ལ་ྟཀླགོ་གནང་སྟ།ེ	སིྤ་ཚོགས་ད་བ་
བརུྒྱད་གཞན་ལ་བརུྒྱད་སྤལེ་བདེ་པ།

༢།	 དཔ་ེཀླགོ་དང་སླབོ་ཁདི་མངོ་ཚོར་སོགས་
དང་འབལེ་བའ་ིབསམ་གཞིག་རྩམོ་ཡིག་འབ་ི
བ།
༣།	 ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་འབལེ་བའ་ི
འཆར་གཞི་འདངི་བ་དང་འདས་པའི་འཆར་
གཞིར་བསྐར་ཞིབ་བདེ་པ།
༤།	 	 ད་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་གི་(ELearning)	
སྡངིས་ཆ་ཁག་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་བ།
༥།	 	 སླབོ་ཁདི་ཀི་ཉམས་མངོ་དང་བདེ་
ཐབས་ཡག་ལེགས་ཤོས་དང་འབལེ་བའི་ད་
རྩམོ་སྤལེ་བ།
༦།	 ཡུ་ཊུབ་དང་ཁཱན་སླབོ་ཁང་(Khan	
Academy)	 སོགས་ནས་དངསོ་བུང་གླགོ་
བརྙན་ལ་ྟབ།
༧།		ད་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་གི་ཉམས་མངོ་སྤལེ་
ཆེད་དག་ེརྒན་གི་ད་ཚོགས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་
བདེ་པ།
༨།		སླབོ་ཁདི་ཀི་སྦང་འབས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེ
སླབོ་ཚན་འཆར་འགདོ་དང་ད་ིབ་བཟ་ོའགདོ་
བདེ་པ།
༩།	 	 དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིཐབས་
རྩལ་དང་ཚད་མཐོའི་རིག་རྩལ་སྐེད་སིང་
ཆེད་བདེ་སྒ་ོབཟ་ོའགདོ་བཅས་བདེ་དགསོ།
ཁ༽		སླབོ་མའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཆེད་རོགས་རམ།
༡།	 	 འཛིན་གྲྭའ་ིདག་ེརྒན་གིས་སླབོ་ཚན་
ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་འཛིན་གྲྭའི་སླབོ་མ་
རྣམས་ཀི་ཆེད་ཝཊས་ཨེཔ་	 WhatsApp)	
སདྐ་འཕྲནི་དང་ང་ོདབེ་ཀི་ཚོགས་པ་འཛུགས་
པ།

༢།	 	 སླབོ་ཚན་དག་ེརྒན་རྣམ་པས་བརདོ་
གཞི་སྣ་ཚོགས་ཐགོ་སྒ་འཇུག་དང་བརྙན་པར་
བངླས་ཏ།ེ	 ཝཊས་ཨེཔ་(WhatsApp)	 སདྐ་
འཕྲནི་དང་།	 ང་ོདབེ།	 ཡུ་ཊུབ་སོགས་ནས་
བརུྒྱད་སྤལེ་བདེ་པ།
༣།		དག་ེརྒན་གིས་ད་ཐགོ་ཏུ་ཡོད་པའ་ིསླབོ་
ཚན་རུྒྱ་ཆ་འཚོལ་བཤེར་བས་ཏ་ེསླབོ་ཕུྲག་ལ་
བརུྒྱད་སྤལེ་བདེ་པ།
༤།		སླབོ་ཕུྲག་གིས་ཕ་མའ་ིརོགས་སྐརོ་འགོ་
ཐད་ཀར་བདེ་ཐུབ་པའ་ིབདེ་སྒ་ོདང་ནང་སྦངོ་
རིགས་སྐརུ་བ།
༥།		སདྐ་ཡིག་དག་ེརྒན་གིས་སླབོ་མར་སུྒང་
དབེ་ཀླགོ་པ་དང་།	 སུྒང་དང་།	 སནྙ་ཚིག	
གཞས་སོགས་འབི་འཇུག་པ་བཅས་བེད་
དགསོ།
ག༽		ད་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་གི་སྡངིས་ཆ་བཀལོ་
སྤདོ།
༡།	བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་ད་ཚིགས།
ད་ཚིགས་འད་ིན་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བཟ་ོའགདོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་།	 འདའི་ི
ནང་བདོ་ཡིག་སླབོ་གཉརེ་སྦངོ་བརྡར་རིགས་
དང་།	 གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིཚན་རིག་དང་།	
རིྩས་རིག	 བདོ་ཡིག་བཅས་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་
སླབོ་ཁདི།	 ད་ེབཞིན་བིས་པའ་ིསུྒང་དབེ་དང་
ཀླགོ་དབེ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།
www.bodyiglobjong.com
༢།	ཝིཀཱསེ་རིག་མཛོད།	VIKASPEDIA
ད་ཚིགས་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཐུན་
སྦོར་འགོ་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་ད་ུབཟ་ོ

འགདོ་བས་ཡོད་ཅིང་།	 འདའི་ིནང་།	 ཞིང་
ལས་དང་།	 འཕྲདོ་བསྟནེ།	 སླབོ་གསོ།	 སིྤ་
ཚོགས་བད་ེདནོ།	 ནསུ་པ།	 ད་ཐགོ་འཛིན་
སྐོང་བཅས་བརོད་གཞི་ཆེ ་ཁག་དུག་གི ་
གནས་ཚུལ་ཡོད་པས།	དག་ེརྒན་དང་སླབོ་མ་
རྣམས་ནས་འསོ་འཚམ་བཀལོ་སྤདོ་བས་ཆོག
www.vikaspedia.in/education/teach-
ers-corner
www.vikaspedia.in/education/child-
rens-corner
༣།	དཀི་ཤཱ།	DIkSHA
ད་ཚིགས་འད་ིན་ིདག་ེརྒན་དང་།	 སླབོ་ཕུྲག	
ཕ་མ་བཅས་ཀིས་སླབོ་གྲྭའི་བསབླ་གཞིའི་རྩ་
འཛིན་དང་འབལེ་བའི་སླབོ་ཁདི་ཐབས་ལམ་
དང་རུྒྱ་ཆ་སྣ་མང་བཀོལ་སྤདོ་ཆོག་པའི་ད་
ཚིགས་ཤིག་ཡིན་ཅིང་།	 ད་ཚིགས་འདའི་ི
བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་(APP)	 ན་ི	 IOS	
དང་གྷུ ་གལྷ་མཉནེ་མཛོད་གང་རངུ་ནས་ཕབ་
ལེན་བདེ་ཐུབ།www.diksha.gov.in
༤།		ཨིཔཱཐཤཱལ།ཱ	EPATHSHALA
ད་ཚིགས་དང་ཁ་པར་བཀོལ་སྤོད་མཉནེ་
ཆས་འད་ིན་ི	NCERT	ཡིས་བཟ་ོའགདོ་བས་
ཤིང་།	འདའི་ིནང་སྒ་དང་།	བརྙན།	འཕུྲལ་
དབེ་སོགས་སྣ་མང་ཡོད་ཅིང་།	དག་ེརྒན་དང་།	
སླབོ་ཕུྲག་སུ་རངུ་ནས་སྤད་ཆོག
www.epathshala.nic.in
༥།		ནཤིཐཱ	NISHTHA
འདི་ནི་དགེ་རྒན་སྦངོ་བརྡར་ད་ཚིགས་དང་
ཁ་པར་བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་མཉམ་འདསུ་

ཤིག་ཡིན།	 དག་ེརྒན་དང་སླབོ་གསོ་བ་རྣམ་
པས་སླབོ་ཁདི་དཔ་ེམཚོན་དང་།	བརྙན་ཐུང་།	
སྒ།	སྟབས་བདའེ་ིབརྙན་སྟནོ་	PPT	སོགས་
རིན་མེད་ངང་ཕབ་ལེན་ཆོག་པའི་ད་ཚིགས་
ཤིག་ཡིན།www.itpd.ncert.gov.in
༦།	 	 རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་བང་མཛོད།	
NROER
ད་ཚིགས་འདིའི་ནང་བརདོ་དནོ་སྤུས་ཚད་
ལེགས་པའ་ིདངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་དང་།	སྒ།	
པར་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པས།	 དག་ེ
རྒན་རྣམ་པས་རང་ཉདི་ཀི་ཆེད་ལས་ཡར་
རྒྱས་ཆེད་བཀལོ་སྤདོ་བས་ཆོག
www.nroer.gov.in/home/repository
༧།		ཁཱན་སླབོ་ཁང་།	KHAN	ACADEMY
ད་ཚིགས་འདའི་ིནང་འཛིན་རིམ་འད་མིན་གི་
ཚན་རིག་དང་།	རིྩས་རིག	ཀམ་པུ་ཊར།	ལོ་
རུྒྱས།	 དཔལ་འབརོ་རིག་པ་སོགས་ཀི་སླབོ་
ཚན་དང་སྦོང་བརྡར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་
པས།	སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་ཉདི་ཀི་
གནས་བབ་དང་དགསོ་མཁ་ོལ་དཔགས་ནས་
སྤད་ཆོགwww.khanacademy.org
༨།		ཝཱཀུསེ།	VOOKS
ད་ཚིགས་འདིའི ་ནང་འགུལ་བརྙན་སུྒང་
གཏམ་དང་།	 མཉམ་ཀླགོ་སྒ་དབེ་མང་པ་ོ
ཡོད་ཅིང་།	 ལོ་དང་པའོ་ིརིང་རིན་མེད་ད་ུ
བདེ་སྤདོ་བས་ཆོག་པས།	 ཨིན་ཇིའ་ིསདྐ་
ཡིག་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ད་ཚིགས་འདི་སླབོ་
འག་ོཚུགས་སབྐས་བདེ་སྤདོ་གནང་ཆོག
www.vooks.com/teacher-appreciation
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སྤང་ཀི་ལུག་རིར་བསྐསོ་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཉ་ེལམ་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཁང་གི་ལམ་སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་
ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དརེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སེམས་འཚབ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་ཆུང་དའེ་ི
ཁངོས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ྔཡོད་ཅིང་།	 	 རྒྱ་ནག་
གིས་ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བད་ེརྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་
མཚོན་པ་དང་།	 ཚོགས་མིའ་ིལས་ཡུན་ན་ིཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་	༢༠༢༡	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་ཡིན་འདགུ
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
བདེ་བབ་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འབུང་འགུར་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁྱནོ་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་ལ་ཉནེ་ཚབས་ཧ་ཅང་བཟསོ་པ་དང་།	
དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་སིད་གཞུང་ལ་
མཚོན་ན་འཛམ་གླིང་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་བརྡལ་བཤིག་གཏངོ་མཁན་གཙོ་བ་ོཞིག་
ཡིན་པ་ཨ་རིས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱོན་ད་ུ
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྟགོ་ཞིབ་ཚན་པ་མང་
པསོ་སྙན་ཐོའི་ནང་གསལ་བ་ད་ེལྟར་རེད།		
དརེ་བརྟནེ་ཐངེས་འདརི་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་གི་ལམ་སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མིའ་ིགས་སུ་རྒྱ་ནག་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་དསེ།		
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ཐགོ་དམིགས་བསལ་ཆེད་ལས་ཚན་པ་
བསྐ་ོགཞག་བ་རུྒྱ་དང་།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ད་ུ

འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཐག་
གཅདོ་བ་རུྒྱ།			ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་བའ་ིམི་སྣ་རྩད་གཅདོ་ཆེད་བཙུགས་པའ་ི

ཆེད་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དནོ་ལ་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་རུྒྱ།	 	 བཙན་དབང་འགོ་བཀག་
ཉར་བདེ་པའི་མི་སྣ་རྩད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ལས་དནོ་སོགས་ཀིས་མཚོན་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐད་དངསོ་ཤུགས་
བརུྒྱད་ནས་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་རུྒྱར་རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་སིད་གཞུང་ལ་གསེར་འདོ་འཕྲ་ོ
བའ་ིག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཞིག་ཐབོ་པ་རེད།
ལྷག་པར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་མི་
སྣ་རྩད་ཞིབ་ཆེད་ལས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ད་བར་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་སྤད་
དང་སྤདོ་མུས་ཡིན་པ་ན་ིདཔརེ་ན།	 	 ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་བསྡུའི་སབྐས་གླངེ་སླངོ་བདེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་པའམ་ཡང་
ན་གནད་དནོ་རྩ་བ་ནས་གླངེ་སླངོ་མ་བཅུག་པ་
སོགས་བས་དང་བདེ་མུས་རེད།	 འད་ིལོ་སྟ་ེ

ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བཙན་འཁིད་
བས་རསེ་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
ནས་ལོ་ང་ོ	༢༥	འཁརོ་བཞིན་ཡོད།	
ད་ེཡང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོཨརྱ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 ཐངེས་
འདརི་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ལམ་
སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་
རྒྱ་ནག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ད་ེན་ིབླ་ོཕམ་གི་
རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་ནི་

འཛམ་གླིང་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བདེ་མཁན་དང་།	 བསམ་
ཚུལ་བརེ་ལེན་དང་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་
བརྡལ་བཤིག་གཏངོ་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་
བ་ོཞིག་ཡིན་པ་ཡོངས་གགས་རེད།		ད་ེལརྟ་
ཡིན་བཞིན་ད་ུཐངེས་འདིར་རྒྱལ་སིྤའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལམ་སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་མིའི་ཁོོངས་སུ་བསྐ་ོགཞག་བས་
ཡོད།	 	 བདེ་བབ་དསེ་རང་དབང་དང་དང་
བདནེ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་བརྡ་ལན་ལོག་པ་ཞིག་བཏང་བ་རེད།		
ལགྷ་པར་རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱནོ་ད་ུབཟང་ངན་ཤན་
འབདེ་ཆ་མ་འཚལ་བའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་
རུྒྱ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ད་ུའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་འགལེ་བརདོ་
བེད་སྟངས་ལའང་འགེལ་བརོད་ལོག་པ་
དང་།	 	 ཤུགས་རྐནེ་ངན་པ་ཞིག་ཐབེས་རུྒྱ་
ཡིན་པ་གརོ་མ་ཆག	 	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་
དམར་པའོ་ིདབང་སུྒར་འགོ་སྡགུ་སྦངོ་མནར་
གཅདོ་མངས་དང་མངོ་བཞིན་པ་བདོ་མི་དང་
རྒྱ་མི་རིགས།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 སོག་
རིགས།	 ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་བཅས་ཀི་བསམ་
བླརོ་དངངས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་ཆོས་ཉདི་རེད།	 	 དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞིན་
པའི་མི་རིགས་ད་ེདག་གིས་རེ་ལྟསོ་བཅོལ་
ཡུལ་རྒྱལ་སིྤའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ཉསེ་ཅན་
པ་རང་ཉདི་སིྒག་འཛུགས་སུང་མིར་བསྐསོ་པ་

ད་ེན་ིསྤང་ཀི་ལུག་རིར་བསྐསོ་པའི་དཔ་ེདང་
གཉསི་སུ་མེད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་འགོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་གཏངོ་མཁན་གཙོ་
བ་ོཡིན་པ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱནོ་ད་ུཡོངས་གགས་
རེད།	 	 བདོ་ནང་ལ་མཚོན་ན་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རྟགོ་ཞིབ་ཚན་པ་ཁག་གིས་ལོ་ལྔ་
བསྟདུ་མར་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའི་ནང་ད་ུའཛམ་
གླངི་ནང་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་
པའ་ིས་ཁུལ་ད་ུངསོ་འཛིན་བས་ཡོད།	 	 ད་
རྒྱའ་ིརང་དབང་ཐགོ་ལ་མཚོན་ནའང་འཛམ་
གླིང་ནང་དམ་བསྒགས་ཆེ་ཤོས་བདེ་མཁན་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་ད་ེཉདི་ཆགས་
ཡོད།		དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཐངེས་འདརི་རྒྱ་ནག་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་དརེ་སླར་ཡང་དགོངས་
བཞེས་ཀིས་ཐག་གཅོད་དརེ་བསྐར་ཞིབ་
ངསེ་པར་ད་ུགནང་རོགས་གནང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	
ད་ེཡང་ལམ་སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་
གས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་
ནི་གླིང་ཆེན་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་ཡོད་པ་ཆཌ་	
Chad	 དང་ཤར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སི་ལོ་ཝི་
ན་ིཡ་	Slovenia		ནབུ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སི་
པནེ་	Spain		ད་ེབཞིན་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིགླངི་
ཆེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་
ལུས་བཅས་ཡིན་འདགུ	།			

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མད་ྷཡ་པར་ཌ་ེཤི་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
གསར་པར་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕྲནི་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གི་མད་ྷཡ་པར་ཌེ་ཤིའི་མངའ་
སྡའེ་ི	Madhya Pradesh	སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཤིབ་རཱཇ་སིང་ཅ་ོཧཱན་ Shivraj 

Singh Chouhan མཆོག་སརླ་ཡང་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་
བར་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་ཕུལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
ད་ེསྔ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་
མཇལ་འཕྲད་དང་།	 ལགྷ་པར་ན་ནངི་ལོར་
བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
སྐུ་ཉིད་མཆོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་སྣ་ེལེན་ཞུ་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་བུང་བར་
དགའ་པ་ོབུང་།	ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ནའང་

སྐུ་ཉིད་མཆོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུགདན་ཞུ་དང་ཕན་
ཚུན་ཤེས་ཡོན་སྤལེ་རེས་སོགས་ཀི་ག་ོསབྐས་

བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 མཇལ་
འཕྲད་འད་ིདག་གིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་

དནོ་དང་བདོ་མི་མང་ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོ
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐལེ་
ར་སྤདོ་གསལ་པརོ་སྟནོ་གི་ཡོད།	དངེ་སབྐས་

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་སབྐས་
འདརི།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་སོ་སོའ་ིམངའ་
སྡའེི ་ནང་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པར་བསགྔས་བརདོ་དང་
ནད་ཡམས་འདི་ཉདི་འཛམ་གླིང་ནང་གང་
མགགོས་ཞི་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ།
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གི་དསུ་
ཡུན་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་དང་འབལེ་སྐུ་
ཉིད་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ངས་བདོ་
གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་
བར་བདོ་དནོ་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་

ལ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རྒྱབ་སྐརོ་
གིས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་སོ་སོའི་མི་མང་གི་ཆེད་
ད་ུཆོད་སེམས་བརྟན་པའོི་སྒ་ོནས་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་ཏ་ེགུབ་འབས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་
བུང་བར་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་
དབུ་ཁིད་ལམ་སྟནོ་འགོ་མ་འངོས་པར་མད་ྷ
ཡ་པར་ཌེ་ཤིའི་མངའ་སྡའེི་མི་མང་གི་འཚོ་
བ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་དང་སྐུ་ཉདི་ཀི་བ་
གཞག་རྣམས་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་དང་བཅས།	ཞསེ་གསུངས།	།

༩།	དབེ་མཛོད།	ARCHIVE

རིམས་ནད་ཁྱབ་པའི་དསུ་སྐབས་སུ་དབེ་
གཟུགས་དཔ་ེདབེ་ཐབས་འཚོལ་བདེ་དཀའ་
བར་བརྟནེ།	 ད་ཐགོ་དབེ་མཛོད་ཀིས་ཕི་ལོ་
༢༠༢༠	ཟླ་	༦	 ཚེས་	༣༠	བར་དཔ་ེདབེ་
ས་ཡ་	༡	དང་འབུམ་	༤	ལགྷ་རིན་མེད་ད་ུ
ལ་ྟཀླགོ་ཆོག་པའི་ག་ོསབྐས་གནང་ཡོད་ཅིང་།	

མི་གཅིག་གིས་བརདོ་གཞི་འད་མིན་ཐགོ་དབེ་
བཅུ་གཡར་ཆོག
www.archive.org

༡༠།					དག་ེརྒན་གི་བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་
ཆས།	TEACHER APP

ད་ཚིགས་འདི་ནི་ཧིན ཱའིི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་
ཅིང་།	 འདའི་ིནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་

དགེ་རྒན་ཧ་ཅང་མང་པའོི་སླབོ་ཁིད་ཐབས་
ལམ་དང་རུྒྱ་ཆ་སོགས་སྒ་བརྙན་གཉསི་ཀའི་
ཐགོ་བཀདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཚད་མཐའོ་ི
རིགས་རྩལ་དང་སླབོ་ཁིད་ཐབས་ལམ་དང་
འབལེ་བའ་ིརུྒྱ་ཆ་མང་པ་ོཞིག་ཕབ་ལེན་བ་རུྒྱ་
ཡོད།
www.theteacherapp.org

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་ཡུན་རིང་ལོས་
ཇི་ཙམ་གནས་མིན་ང་ཚོས་ཚོད་དཔགས་
བདེ་དཀའ་བས།	 དསུ་སབྐས་འདརི་དག་ེ
རྒན་རྣམ་པས་འཕུྲལ་ཆས་དང་འཕུྲལ་རིག་
བདེ་སྤདོ་གནད་སྨནི་བས་ཏ།ེ	 རང་གི་ལས་
རོགས་དང་།	 སླབོ་ཕུྲག	 འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་
ཡོངས་ཀི་སླབོ་གསོ་བ་རྣམས་དང་མཉམ་

སྤདོ་གནང་ཐུབ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཁིྱམ་ད་ུབཞུགས་པ་དང་།	 སྐ་ུཁམས་གསལ་
ཐང་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་བཅས།		བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	
ཕི་ལོ་༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༧	ལ།


