
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༧	རབ་གནས་ལགྕས་བི་ལོ།

ལོ་	༤	ཨང༌།	༢༠

བདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༨	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 20th  May 2020

Vol. 4 Issue 20 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།
༄༅།	།ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་གི་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim McGov-

ern མཆོག་དང་།	 	 ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཞོན་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་མར་
ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ	 Marco Rubio	 མཆོག་གིས་
བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བ་བརུྒྱད།	 	 ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཚིགས་དང་བསནུ།	 	 ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་
ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ས་གནས་གང་ད་ུབཀག་
ཉར་བས་པ་དང་།	 གནས་སངས་ཇི་ཡིན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངསེ་པར་གསལ་བཤད་
བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 	 མགགོས་མུར་གླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་རོགས་ཞསེ་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་པའ་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ་འདགུ
ད་ེཡང་བསྒགས་གཏམ་དའེི་ནང་འཁདོ་དནོ།	
ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 གངོ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་བཅས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཙན་ཁདི་བས་ནས་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་ཡོད།	 	 ད་བར་ཁངོ་དང་ཁངོ་

གི་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་མཇལ་རུྒྱ་ལ་ྟཞོག་གནས་
སངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ངང་ཡོད་པའི་སྐརོ་ཙམ་
ཡང་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ།	 	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་
རྣམས་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་
པ་ཉསེ་ཆད་དསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་ཕགོ་མཁན་

གས་ཆགས་ཡོད།		ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་ནང་
མི་བཅས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པ་དང་།	
བོད ་བ རུྒྱད ་ནང ་བསན ་ གི ་སླ ོབ ་གཉ ེར ་
ཁང་ཆེ ་ ཤོས ་ སུ ་གགས་པ ་གསེར་ར ་བླ ་
རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་གཉིས་
ན ང ་ ཆོ ས ་ བེ ད ་ ད གེ ་ འ དུན ་ གི ་ ཆོ ས ་
ཕོགས་ཀི ་བེད ་སྒ ོར ་དམ་བསྒགས་སུན་
གཟརེ་བཟསོ་པ་མ་ཟད།	 	 གྲྭ་བཙུན་
དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བ་དང་།	

གྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ།	 ད་ེབཞིན་
དགནོ་པའ་ིནང་	༼	མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་
ཤུགས་སནོ་བརྒྱབ་ནས་མཛེས་སྡུག་ལནྡ་པའི་
བདོ་ལྗངོས་འཛུགས་སུྐན་བདེ་དགསོ།	 	 ༽	
ཟེར་བའི ་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་བཞིན་པ ་ད ེ་

དག་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།	 	 	 ལགྷ་
པར་བ ོད ་བརུྒྱད ་ནང་བསན་གི ་བླ ་ སུྤལ ་
རྩད་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་སུྒར་བེད་
བཞིན ་པར་ང་ཚོས་ སེམས་འཚབ་དང་
སྦྲགས་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་པའི ་
རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ད་ུསིད་བུས་ད་ེདག་ལག་
བསར་བེད་བཞིན་པའི ་དམིགས་ཡུལ་ནི་
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག	 ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས་ཟུར་

གསལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རྩ་མེད་གཏངོ་ཆེད་
རེད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིགངས་
ཉུང་མི་རིགས་སུང་སྐབོ་ཀི་ཁིམས་འཆར་ལ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་རུྒྱའི་མཚན་རགས་བཀདོ་ཡོད་
སབས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་དགསོ།	 ཨ་
རིའ་ིགཞུང་ནས་ཀང་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་
འངོ་གི་གོ་སྐབས་འདྲ་འདྲ་མཉམ་དཔདོ་བ་
རུྒྱའི་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབབེས་ཟིན་པ་
དང་།		ཉ་ེལམ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྐར་
ཞིབ་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་བཅས་ཀི་ནང་ད་ུ
གསལ་བ་ལརྟ།	 	 བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་བདེ་
དགསོ།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༩	ཚེས་	༡༣	དང་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༤	སོ་
སོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་
ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པསོ་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་ནང་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྐར་
ཞིབ་ཁམིས་འཆར་བཏནོ་པ་དང་།	 ཁམིས་
འཆར་ད་ེན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་ནང་ད་ུབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བུས་ཞསེ་པ་ཁམིས་ལུགས་
གཏན་འབབེས་གནང་རསེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚད་མཐ་ོཤོས་ཀི་ཁིམས་འཆར་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་བདནེ་ན་འཛམ་གླངི་མི་མང་ལ་དག་སྐལེ་བདེ་དགསོ།
༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིགསར་འགུར་ཚན་པ་
གགས་ཅན་	 Associated Press	ཞསེ་པས་

གནས་ཚུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༩	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་
ཉིན་རྒྱ་ནག་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མགིན་
ཚབ་པ་ཀའ་ོལི་ཅང་ Zhao Lijian ཟརེ་བས།	
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཆུང་བིས་
པའི་སྐབས་རུྒྱན་ལྡན་བིས་པ་སིྤ་མཚུངས་
ལྟར་གཞུང་གི་རིན་མེད་ཤེས་ཡོན་གི་གོ་

སབྐས་ཆ་ཚང་ཐབོ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་
མཐ་ོསླབོ་ལེགས་པར་ཐནོ་ནས་ད་ཆ་ཕུགས་

བརན་འཕེར ་བའི ་
ལས་ཀ་ཐོབ་ཅིང་།	
ཁོང ་དང ་ཁོང ་ གི ་
ནང་མི་རྣམས་ཀིས་
ཕི འི ་ སུ ན ་ ག ཙེ ར ་
མེད ་པར ་ ཞི ་ བདེ་
བག་ཕབེས་ངང་མི་
ཚེ་སྐེལ་འདདོ་བེད་

བཞིན་ཡོད་ཚུལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེསྔ་
བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ད་ེརང་བསྐར་ལྡབ་བས་
པ་མ་གཏགོས་རྒྱས་བཤད་གང་ཡང་བས་
མེད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་
དརེ་ཡིད་ཆེས་བ་རངུ་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་
སྐརོ་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་གིས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་རྩ་
ཆེ་ཤོས་གས་ཤིག་ད་བར་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 ཧལི་
པརོ་བཙན་དབང་འགོ་དམ་བསྒགས་བཀག་
བསིྐལ་བས་ནས་རང་དབང་དང་བྲལ་ཞིང་།	
ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐསོ་བསམ་སླབོ་
གཉརེ་གི ་གོ ་སྐབས་ཀང་རྩ་བ་ནས་ཕུལ་
མེད།	 	 	 འནོ་ཀང་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
སྐ་ུགཟུགས་གསལ་ཐང་ངང་བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་
བར་རོལ་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་ཁུངས་མེད་ཀི་
འཁགོ་བཤད་ས་ཚོགས་བས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་
སིྤ་ཚོགས་མགོ་སྐརོ་བསླུ ་བྲིད་བེད་ཐབས་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་རི་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་
ཡིན་པ་དང་།	 	 མི་སེར་དཀུས་མའ་ིའཚོ་
བ་སྐལེ་བཞིན་ཡོད་ན་ང་ཚོར་ཁོང་གི་ཞལ་

རས་མཇལ་བཅུག་དང་།	 	 འཛམ་གླངི་མི་
མང་གིས་ཁངོ་ལ་མཇལ་འདདོ་ཡོད།	 	 ཁངོ་
གི ་དད་ལྡན་རེས་འབྲང་པ་ཚོས་ཁོང་གི ་
ཞལ་མཇལ་རུྒྱ་དང་གསུང་ཐོས་རུྒྱ་བུང་ན་
བསམ་ནས་ཡོད།	 	 	 བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་
གིས་ཀང་ཁོང་གི་ཞལ་མཇལ་དང་གསུང་
ཐསོ་འདདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་མུ་མཐུད་གསང་བའི་
ཐོག་བཀག་བསིྐལ་བ་རུྒྱ་མཚམས་འཇོག་
བས་ནས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་
ལ་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ།	 	 མི་ཚེ་ཧལི་
པ་ོ	 ༣༡	 རིང་རང་དབང་དང་བྲལ་ཞིང་།	
མི་ཚེའི་མདནུ་ལམ་ཐག་གཅོད་གནང་རུྒྱའི་
ཐོབ་ཐང་འཕགོ་པ་ད་ེནི་བཟང་སྤོད་དང་
ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	།

ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་དགེ་རྩས་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་ལས་
ཁུངས་ལ་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་གི་ཡོ་བད་

གསོལ་སྩལ་གནང་འདགུ

༄༅།	 །ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདག་ེརྩས་བཞུགས་སརྒ་
ཉ་ེའགམ་ཀང་ར་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་གི་ཡོ་བད་ལག་
པ་གཙང་བཟའོ་ིསནྨ་རྫས་གངས་	 ༢༠༠	 དང་།	
ཁ་རས་གངས་	 ༥༠༠༠	 	 	 ལག་ཤུབས་གངས་	
༣༠༠		ནད་རགས་བརག་དཔད་ཡོ་བད་ PPE 
Kits	 ༢༠༠	 བཅས་གསོལ་སྩལ་གནང་བར་
ཀང་ར་ཉནེ་རགོ་འག་ོདཔནོ་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
འདགུ་པ་བཅས།	།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ངལ་སེལ་རོགས་
དངུལ་འབུམ་བཅུ་གསུམ་ལགྷ་གནང་བ།

༄༅།	།ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་ངལ་
སེལ་ལས་གཞིའ་ིའགོ	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
མཐོ་སླབོ་འགིམ་བཞིན་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་
ཉམ་ཐག་ཁག་ཅིག་དང་།	 གཞན་ཡང་ཐམེ་སངྤ་
བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་པའི་གནས་སངས་འགོ་རང་
ཁིམ་ད་ུལོག་མ་ཐུབ་པར་རྒྱ་གར་གངོ་ཁརེ་འདྲ་
མིན་ནང་ལགྷ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་
སླབོ་ཕུག་བཅས་ཁནོ་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༡༦༡	 ལ་
ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་	 ༥༠༠༠	 ཐམ་
པ་སྡམོས་ཧནི་སྒརོ་	༡༣༧༡༠༠༠	འག་ོགནོ་བཏང་
ཟནི་འདགུ		ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་ཐབོ་
ཆེད་ཆ་རྐནེ་བཙང་དགསོ་པ་ན།ི	 	 ཕ་མ་བདོ་ལ་
ཡོད་པ་དང་།	 	 ཕ་མ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་ཀང་ཡུན་
རིང་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་བསམྡས་པར་བརནེ་འཚོ་
བར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་བཅས་ཡིན་འདགུ		

བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཞི་བད་ེཐབེས་རྩ་ཁང་གི་ལོ་
འཁརོ་ཚོགས་འདའུ་ིསངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་རྒྱལ་སིྤའི་ཞི་བད་ེཐབེས་རྩ་
ཁང་	 PeaceJam Foundation	 གི་ལོ་
འཁོར་ཚོགས་འདའིུ་སངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཞི་བད་ེཐབེས་རྩ་ཁང་
ཞསེ་པ་ན་ིལོ་ང་ོ	 ༢༥	 གངོ་ཌ་ཝན་ལགས་དང་
ཨི་ཝན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཐབེས་རྩ་ཁང་དསེ་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གླགོ་
བརྙན་བཟསོ་ཡོད།	 ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུད་ེ
བཞིན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་གནད་
དནོ་ཁ་ཤས་ཀི་ཐགོ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཐབེས་
རྩ་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 འཛམ་གླངི་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཐབོ་མངོ་མཁན་རྣམས་
ཀི་ལམ་སནོ་འགོ་ཐུན་མོང་གི་གནད་དནོ་ཐག་
གཅོད་བེད་པར་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་བའི་ལམ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས།	 གླགོ་བརྙན་འཁབ་ཁདི་པ་
རྣམས་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན་ིཚན་རིག་པ་ཞིག་རེད་
ཅེས་པའི་གླགོ་བརྙན་ད་ེཧ་ཅང་སྤུས་དག་བཟསོ་
འདགུ་པས་འཁབ་ཁིད་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད།	།
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ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་འཕལ་ད་ུགླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཟུང་
འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝ་རན་ཨིན་
ཆི་	 Warren Entsch	 མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་བཙན་ཁིད་གསང་ཉར་བས་

ཏ་ེལོ་ང་ོ	༢༥	འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་དང་བསནུ།	
ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།

ཕགོས་མཚུངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་
སུ་སན་ཊེམ་པལོ་མན་མཆོག་	Susan Tem-

pleman	 མཆོག་གིས།	 འཛམ་གླངི་མི་མང་
ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐརོ་གོ་རགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཀང་

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་སྐརོ་ཤེས་
རགོས་ཆེན་པ་ོམེད།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ད་བར་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་བཙོན་
འཇུག་བས་པ་རེད།	 ངས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གླདོ་བཀདོ་ཡོང་ཆེད་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ན་ིཁི་མེག་ཀིམ་ Nick Mc-

kim མཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་
བར་མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་བདོ་
མཐ་ོསངྒ་གི་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་

བཞིན་ཡོད་པས།	 ང་ཚོས་བདོ་དནོ་དང་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གླ ོད་
བཀལོ་ཡོང་བར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	
ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་ངོས་
ནས་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིགཞུང་ལ་བདོ་དནོ་དང་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
གནད་དནོ་ཐད་མི་མང་ལ་བསྒགས་གཏམ་
སྤལེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་དང་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
གནད་དནོ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ཐད་
ཀར་གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་བ་ྷརོ་ཌ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་མ་རྣམས་རྡ་སར་བད་ེའབརོ་བུང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་
བརནེ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་
བསྡམས་པར་བརནེ་རྒྱ་གར་ནབུ་ཕགོས་གུ་
ཇི་ར་ཏའ་ིགངོ་ཁརེ་ཝ་ད་ོད་རའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཏུ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་མིའི་སླབོ་
མ་གངས་	 ༨༣	 མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་སྡདོ་ཁང་
ད་ུགནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 ཉ་ེ
ཆར་མཐ་ོསླབོ་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ནས་མཐ་ོསླབོ་
ད་ེའགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུབདེ་སྤདོ་
བདེ་རུྒྱ་ཡིན་སབས།	 སླབོ་མ་རྣམས་སྡདོ་
ཁང་ནས་ཐནོ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བར་
བརནེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་སླབོ་མ་
རྣམས་རང་གནས་སུ་བད་ེའབརོ་ཆེད་འབྲལེ་
ཡོད་མངའ་སྡ་ེཁག་དང་འབྲལེ་བ་གནང་ས།ེ	
ད་ེས་ྔསླབོ་མ་གངས་	 ༢༩	 སིྤ་སྤདོ་རླངས་
འཁརོ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ལྡ་ེར་ལྡུན་
ད་ུབད་ེའཇགས་ངང་འབརོ་ཐུབ་ཡོད།		སླབོ་
མ་རྣམས་ཀི་འགམི་འགུལ་འག་ོསོང་ཚང་མ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 སླབོ་མ་རེར་ཉནི་རེའ་ིལྟ་ོདདོ་ཧནི་

སྒརོ་	 ༡༠༠༠	 རེ་ཡང་གནང་ཡོད།	ཕགོས་
མཚུངས་ལ་དྭགས་ནས་ཡིན་པའི་བདོ་པའི་
སླབོ་མ་གངས་	༡༠	ལ་རང་གནས་སུ་བསྐདོ་
ཆེད་ཧནི་སྒརོ་	༥༠༠༠	རེ་གནང་ཡོད།
ད་ེརིང་ས་ེཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་
ནབུ་ཕགོས་གུ་ཇི་ར་ཏའི་གངོ་ཁརེ་ཝ་ད་ོད་
རའི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་བྷ་རོ་ཌ་མཐ་ོ
སླབོ་ཁང་གི་སླབོ་མ་གངས་	 ༡༥	 བཞུགས་
སྒར་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུའགོག་དབེ་ཟུར་
འཇགོ་ཁང་ད་ུབད་ེལེགས་ངང་འབརོ་ཡོད་པ་
དང་།	འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུའབརོ་
བའ་ིཁདོ་ནས་སླབོ་མ་གངས་	 ༩	 བུ་མོ་ཡིན་
པ་དང་	 ༦	 བུ་རེད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	 འཕདོ་
བསནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས།	
ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་སོགས་
འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་
ཀིས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་དང་འབྲལེ་བའ་ིལམ་སནོ་གནང་ཡོད།		

ད་ེཡང་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིདང་འབྲལེ་གསུང་དནོ།		རྣམ་
པ་ཚོ་ཚང་མ་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་ཡོད་མཁན་
ཤ་སག་རེད།	གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
ཏུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲལེ་
བའི ་གནས་ཚུལ་སྐརོ ་གཟིགས་ཀི ་ཡོད།		
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སླབོ་ཕུག་དང་ལས་
ཀ་བདེ་མཁན་གི་མི་ས།	 ད་ེབཞིན་མངའ་སྡ་ེ
གཅིག་ནས་མངའ་སྡ་ེགཞན་ལ་སླབེས་པའ་ིམི་
ས་ཡིན་ནའང་རེད།	 གནས་སངས་ཞིག་གི་
འགོ་ནས་འག་ོདགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པས་
ད་ེདག་ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཡོད།	
ང་ཚོའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་བཙན་བོལ་གི་
སིྒག་འཛུགས་ཤིག་རེད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དྲནི་དང་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀིས་
སྐ་ུལས་བསྐནོ་པའི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐོང་
དང་།	 གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡིན་པ་ད་ེདག་མིག་དཔ་ེའསོ་པ་

ཞིག་རེད་དྲན་གི་འདགུ
དེར་བརནེ་ད ེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་
དང་འག་ོསངས་ཤིག་གི་འགོ་ནས་རྣམ་པ་

ཚོ་འདརི་ཕབེས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 རྣམ་པ་
ཚོའི་ནང་ནས་སུ་གཅིག་ལ་ནད་རགས་ཐནོ་
མེད།	 ང་ཚོའ་ིདབར་ཁད་པར་གང་ཡང་
མེད་པའ་ིགཅིག་མཚུངས་རེད།	 རྣམ་པ་ཚོ་
བཞུགས་སའི་སྐརོ་ཕན་བུ་མཁནེ་པ་ཡིན་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་རེད་དྲན་གི་འདགུ	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་སཾ་བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ་ནས་རྣམ་པ་
ཚོའི་བཞུགས་གནས་གོ་སིྒག་ཆེད་སྐུ་ལས་ཧ་
ཅང་བསྐནོ་ཡོད།	 ད་ེས་ྔའཕདོ་བསནེ་ལས་

ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་
ཡོད་རྣམས་འདིར་ཡོང་ས་ེའཆར་གཞི་ཞིག་
བསིྒགས་པ་རེད།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་

སྐངོ་མཆོག་ཆེད་གཉརེ་འདརི་ཕབེས་ཡོད།	
སིྤར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྐརོ་གང་
ཙམ་མཁནེ་རགོས་ཡོད་ནའང་སེམས་ནང་
རྣམ་རགོ་གི་རྐནེ་པས་འཛིན་སྐངོ་ལ་གདངོ་
ལེན་བདེ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཕན་བུ་
ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་གནས་སངས་ད་ེདག་
ལ་འཛེམས་ཟནོ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་རྣམ་པ་
ཚོ་ལྷདོ་ལྷདོ་ངང་བཞུགས་ས་སོགས་མདརོ་ན་
ཟས་གསོ་གནས་མལ་ག་ོསིྒག་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུངས།

སླབོ་གཉརེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་རང་ཁིམ་ད་ུཕ་མས་རོགས་སྐརོ་ཅི་ཞིག་བདེ་ཐུབ་བམ།
༄༅།	 །ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
རྐེན་གིས་སྒ་ོརྒྱ་བསྡམས་པའི་དསུ་སྐབས་
འདིར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་རང་ཁིམ་ནས་སླབོ་
སྦོང་མུ་མཐུད་ཐུབ་ཐབས་བཟ་ོརུྒྱ་ནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་གཞི་གལ་ཆེའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་
ལ།	ཟླ་བ་སྔནོ་མའ་ིའག་ོསདོ་ནས་བཟུང་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་རང་ཁིམ་ནས་སླབོ་
སྦངོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་རོགས་འདགེས་སླད་རྒྱ་
གར་ནང་གི་བདོ་པའི་སླབོ་སྡ་ེཁག་གསུམ་གི་
དགེ་རྒན་ཉམས་མངོ་ཅན་རྣམས་ཀི་མཐུན་
འགུར་འགོ་དྲ་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་གི་ལས་རིམ་ས་
མང་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཤིང་།	གཟའ་འཁརོ་
འདིར་ཡང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་
གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སླབོ་ཕུག་ཕ་མ་རྣམས་

ཀི་ཆེད་ད་ུབདོ་ཀི་དྲ་བརྙན་རྒྱང་སིང་ལས་
རིམ་བརུྒྱད་བརྙན་འཕནི་སླབོ་ཚན་ཁག་བཞི་
འག་ོའཛུགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྔནོ་འགའོ་ིསླབོ་
ཕུག་དང་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སླབོ་ཕུག་ཕ་མ་
རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུབརྙན་འཕནི་སླབོ་ཚན་བཟ་ོ
འགདོ་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ད་ལའྟ་ི
དཀའ་ངལ་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་འདིར་ཕ་མ་
རྣམས་ཀིས་སོ་སོའི་ཕུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
འགན་འཁུར་ཆེ་བཞསེ་དགསོ་པར་སོང་།	ཕུ་
གུའི་རང་ཁིམ་སླབོ་སྦངོ་སབྐས་ཕ་མས་རྒྱབ་
སྐོར་དང་ལམ་སནོ་གནང་ཕོགས་སྐརོ་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཐབས་ཇུས་མཁ་ོསྤདོ་བ་རུྒྱ་
ད་ེཡིན།	བརྙན་དམུ་འད་ིདག་ནང་ང་ཚོས་ཕ་
མ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའ་ིནང་གི་ཁརོ་ཡུག་ནང་
ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་བདེ་སྤོད་ཀིས་སོ་སོའི་

ཕུ་གུའ་ིཨང་རིྩས་དང་།	 བདོ་ཡིག	 ཨིན་ཇི་
བཅས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་ལ་རོགས་འདགེས་དང་།	
དེ་བཞིན་རང་ཁིམ་ནས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་
རོགས་སྐརོ་ཇི་ལརྟ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་
པ་བཅས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་མན་ངག་དང་
ལམ་སནོ་གང་ཐུབ་ཞུས་ཁུལ་ཡིན།	 བིས་
པ་རེ་རེར་རོགས་སྐརོ་དགོས་མཁོའི་ཚད་
གཞི་ནི་བིས་པ་སོ་སོའི་ལོ་ཚད་ལ་གཞིགས་
ཏ་ེཁད་པར་འག་ོངསེ་དང་།	 ཕ་མས་སོ་སོའ་ི
ཕུ་གུར་རོགས་སྐརོ་བདེ་པར་མེད་ད་ུམི་རངུ་
བའི་ལས་འགན་དང་པ་ོནི་ཉནི་ལརྟ་ཕུ་གུར་
བདེ་སྒ་ོའདྲ་མིན་བཀོད་སིྒག་དང་སླབོ་སྦངོ་
གི་གམོས་གཤིས་བསུྐན་ཏ་ེསྦངོ་རུྒྱར་ག་སིྒག་
ཡོང་བ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ཕུ་གུར་དསུ་
ཚོད་འསོ་འཚམས་སུ་རོགས་སྐརོ་ངསེ་ཅན་

སྦརོ་སྤདོ་དང་།	 སླབོ་གཉརེ་སབྐས་ཉནེ་ཁ་
དང་ལེན་གི་བླ་ོསབོས་སྤལེ་རུྒྱ།	 འགན་འཁ་ི
སེམས་འཆང་བ་རུྒྱ།	 ལས་དནོ་གང་ལའང་
བདག་དབང་གི་བསམ་བླ་ོསྐདེ་རུྒྱ་སོགས་ནི་
རང་མགོ་ཐནོ་པའི་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ཐབས་ཀི་
སུྒ་རྩལ་སྐདེ་སིང་བ་རུྒྱའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་
ཡིན།	 དསེ་ན་ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའ་ིཕུ་
གུའི་རུྒྱད་ལ་རང་མགོ་ཐོན་པའི་སླབོ་སྦོང་
བདེ་ཐབས་ཀི་སུྒ་རྩལ་འདི་དག་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཐུབ་ན།	 དསེ་སོ་སོའ་ིཕུ་གུ་དསུ་རག་
ཏུ་སླབོ་སྦངོ་ལ་སྙགེ་ཅིང་།	 མི་ཚེ་ཧལི་པརོ་
སླབོ་ལ་བརྩནོ་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགུར་རུྒྱ་ཡིན་
པས་ཕ་མ་རྣམས་ནས་ཅི་ནས་ཀང་ད་ོའཁུར་
གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༡	 བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་གི་ང་ོདབེ།:					

https://www.facebook.com/CTATI-

BETTV

༢	 བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་གི་ཡུ་ཊུབ།:					
https://www.youtube.com/user/ctaon-

linetv

༣	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ང་ོདབེ།:			
https:/ /www.facebook.com/doe.

lobyon

༤	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡུ་ཊུབ།:			
https: / /www.youtube.com/user/

sherigCTA
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བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞི་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ཁབ་ཁོངས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་
ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞི་སྤལེ་དནོ།
༡༽	 	 ལས་ཁུངས་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ནང་དགུ་སེལ་ Sanatize	 ཞུ་ཆེད་ཀི་ཡོ་
ཆས་ཁག་གསར་ཉ་ོཡིས་བདནུ་རེའམ་བདནུ་
གཉིས་རེ་མཚམས་ལས་དནོ་སྤལེ་མུས་སུ་
ཡོད།
༢༽	 ས་གནས་སོ་སོའ་ིགནས་སངས་དང་
མཐུན་རྐེན་ལ་གཞིགས་པའི་ནད་པ་འརོ་
འདྲནེ་གི་སམུ་འཁརོ་ག་སིྒག་ཡོད།	 གཞིས་
ཁག་ནང་ནད་མནར་དེ་རིགས་བུང་ཚེ་
གནས་ཡུལ་མངའ་སྡ་ེསོ་སོའི་བསནེ་གཏུག་
བ་ཡུལ་སྨན་ཁང་ནས་མཐུན་འགུར་བ་
རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 འབྲལེ་
ཆགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་
པ་བཅས་ཀི་ཞལ་དཔར་ཨང་གངས་ལེན་

གནང་བུང་ཡོད།
༣༽	 ས་གནས་ཚང་མའ་ིནང་ཟུར་བཀག་
བ་ཡུལ་སྡདོ་ཁང་དང་།	 དའེ་ིནང་གི་དགསོ་
མཁའོ་ིཉནེ་སུང་ཡོ་ཆས་	 (PPE)	 དང་ལ་ྟ

རགོ་པ་བཅས་ཡོད།

༤༽	 ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ཛ་དྲག་ཏགོ་
དབིབས་སྔནོ་འགོག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་མུས་
ཐགོ་དབུས་ནས་ལམ་སནོ་ཇི་ཕབེས་བཞིན་
ལས་དནོ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་སྤལེ་མུས་	

དང་།	 ས་འག་ོརྣམས་ནས་འགན་ཁུར་

གིས་མང་ཚོགས་ལ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཏགོ་
དབིབས་སྔནོ ་འགོག་དང་འབྲལེ་བའི་གོ་
རགོས་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་གར་དབུས་
དང་མངའ་གཞུང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་བཅས་ཀི་
འཛིན་སྐངོ་བཀོད་ཁབ་ཇི་ཕབེས་ཁག་ལག་
བསར་དགོས་པའི་གསལ་བསྒགས་གནང་
མུས་སུ་ཡོད།
༥༽	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་
རྒྱའི་དསུ་ཡུན་དའེི་ནང་གཞིས་མི་ཉམ་ཐག་
དང་ས་གནས་ཀི་ཉ་ེའཁིའི་དབུལ་ཕངོས་
དག་ལ་བཟའ་བཅའ་མཐུན་འགུར་གནང་
དགསོ་པའི་འད་ིནས་འཛིན་སྐངོ་བཀདོ་ཁབ་
སོང་དནོ་བཞིན།	 ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་སོ་སོའི་ས་ེཁིད་འགོ་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་
དང་།	 གཞུང་འབྲལེ་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སིྐད་སྡུག་ཁག་བཅས་
ནས་ད་བར་ཁནོ་གཞིས་མི་ཉམ་ཐག་	༣༡༨༤	
ལགྷ་ལ་བཟའ་བཅའ་མཐུན་འགུར་ཞུས་ཡོད་

པ་དང་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་ཡིན།
༦༽	 གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིཉ་ེའཁསི་ཡུལ་
མི་འཁསོ་ཞན་ཉམ་ཐག་	 ༡༩༦༤༥	 ལགྷ་ལ་
བཟའ་བཅའ་རིགས་འབྲས་དང་།	རྡལ།	ག་ོ
ཞིབ།	 ཟ་སམུ།	 ཚ།	 མར།	 སྔ་ོཚལ།	 ད་ེ
བཞིན་ཉནེ་སུང་ཡོ་ཆས་སོགས་ཀི་མཐུན་
འགུར་རྒྱ་གང་ཆེ་ཞུས་ཡོད།
༧༽	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ནང་རང་
རེའི་གནའ་སལོ་དང་མཐུན་པའི་ཁ་རས་
བཙེམས་ནས་གཞིས་མི་དང་ཉ་ེའཁིས་ཡུལ་
མི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རིན་མེད་ཐགོ་བགོ་
འགམེས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།
༨༽	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་སནྨ་ཞབས་པ་
དང་།	 འཕདོ་ལས་པ།	 དངྭ་བངླས་ཞབས་
ཞུ་བ་བཅས་ནས་ས་ཁག་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་
ལ་ཚ་བ་བརག་དཔད་བདནུ་རེའ་ིནང་ཐངེས་
གཅིག་ཙམ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་སླབོ་ཁདི་གནང་ཕགོས་
ཀི་གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཐམེས་སངྤ་བཀའ་རྒྱའ་ིདསུ་
སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་སླབོ་ཁིད་
གནང་ཕོགས་ཀི་གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༡	
ཉནི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འབུམ་རམས་པ་
པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་

གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་ཚན་པ་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་རྣམས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བལ་ཡུལ་
ཁུལ་གི་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དགུའི་སླབོ་
སིྤ་དང་དག་ེཆེ།	 གཞན་ཡང་འགན་འཛིན་
རྣམས་དང་ལནྷ་དངེ་སབྐས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་
རྒྱའ་ིའགོ་སླབོ་གྲྭ་རྣམས་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་སབས།	
སླབོ་ཕུག་ཚོར་སླབོ་ཁདི་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་
གནང་བཞིན་པའི་གནས་སངས་སྐརོ་དྲྲྭ་ལམ་
བརུྒྱད་ནས་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་སོང་།

ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་
ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ལ་བརནེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ད་ུཐེམ་སྤང་
བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་ཏ་ེཟླ་གངས་གསུམ་ལྷག་
ཕིན་ཡོད་པ་དང་།	 དསུ་ཡུན་དའེ་ིརིང་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་སབས།	སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ི
ཤེས་ཡོན་ལ་འཐུས་ཤོར་མི་འག་ོབའི་ཆེད་
ད་ུསླབོ་ཁིད་ཐབས་ལམ་ཇི་དགའི་ཐོག་གོ་
བསྡརུ་སྦངས་ཤེས་གནང་སོང་།	 སླབོ་གྲྭ་སོ་
སོའི་སྐུ་ཚབ་སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེཆེ་རྣམས་ཀིས་

ས་གནས་ཀི་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་པའི་
སླབོ་ཁདི་གང་འདྲ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་དྲྲྭ་རྒྱ་མཐུན་རྐེན་

ཞན་པས་དྲྲྭ་ལམ་བརུྒྱད་སླབོ་ཁདི་གནང་རུྒྱར་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་གནས་
སངས་ང་ོསྤདོ་གནང་སོང་བ་བཅས།	།

ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་ཅནོ་ཏ་ར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་

གཉན་རིམས་	 ༡༩	 (COVID-19)	 སྔནོ་
འགགོ་ལས་དནོ་ཇི་ཞུས་གནས་བསྡསུ།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་འཆར་དངུལ་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་
པའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་དགུ་སེལ་ཡོ་ཆས་གསར་ཉ་ོཆེད་འག་ོ

གནོ་ཧནི་སྒརོ་	 ༨༠༧༠	 ཐམ་པ་ཕིན་ཡོད་
པ་དང་།	 	 	 	 ད་ེདག་མཁ་ོགུབ་ཀིས་ཅནོ་
ཏ་ར་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཡོངས་སུ་དགུ་

སེལ་བདནུ་རེའི་ནང་ཐངེས་རེ་གནང་མུས་
ཡིན།		ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱའ་ིདསུ་ཡུན་རིང་
མི་མང་ལ་ཛ་དྲག་གི་ཡར་འག་ོམར་འག་ོ
དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་འད་ིནས་	  Amit 

Mehra,SDM Jogindernagar མཆོག་ལ་
འབྲལེ་བ་ཞུས་ཏ་ེདསུ་ཐགོ་མོ་ཊ་ཆོག་མཆན་

ཞུ་རུྒྱ་མཚོན་པའི་ལས་དནོ་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 	 འད་ིགའ་ིདངྭ་བངླས་ཚོགས་པ་ནས་
ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རུབ་ཀིས་ཉ་ེའཁིས་ཡུལ་
མི་ཉམ་ཐག་དདུ་ཚང་	 ༥༠	 ལགྷ་ཙམ་ལ་
བཟའ་འབུྲ་བག་ོའགམེས་ཞུས་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
དང་ནང་ཆེན་ཚོགས་པ་གཉསི་མཉམ་རུབ་
ཐགོ་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རུབ་ཀིས་ས་གནས་	
Jogindernagar SDM	 མཆོག་ལ་ནད་
ཡམས་ཛ་དྲག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཆེད་	
Red Cross Society	ལ་འབུམ་གཉསི་དང་།	
མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་གི་ངལ་སེལ་ཐེབས་
རྩ་	 CM Relief Fund མཚན་ཐགོ་འབུམ་
གཅིག་བཅས་ཕུལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་བཀདོ་ཁབ་དགངོས་དནོ།	 འད་ི
ནས་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༠,༢༠༠	 ཐམ་པའ་ིཁ་རས་
ཉསོ་ཏ་ེཁབ་ཁངོས་མི་མང་དང་།	 དགནོ་

ཁག་གཉསི།	 སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་སླབོ་ཀི་དག་ེལས་
ཡོངས་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༣༠	ཉནི་བག་ོའགམེས་ཞུས་ཡོད།	ད་ེབཞིན་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་འབབ་
བཀའ་འཁལོ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་འག་ོ
གནོ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༡,༠༠༠	 བཏང་བའ་ིཐགོ་
དགུ་སེལ་ཡོ་ཆས་ཁག་མཁོ་གུབ་ཀིས་དགུ་
སེལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་འཆར་ཡོད།	 	 ས་
གནས་དྭང་བླངས་ཚོགས་པ་ནས་གདངོ་
འགབེས་	 Face shields	 གངས་བཞི་སངོ་
ལྷག་བཟསོ་ཟིན་པ་བཞིན་ས་གནས་འཕདོ་
བསནེ་སྨན་ཁང་དང་།	
ཉ་ེའཁིས་རྒྱ་གར་སྨན་
ཁང་ (Tanda Hospital 

Kangra, Ayurvedic 

Hospital ) དང་།	སླབོ་
ཁག་དང་ཉནེ་རགོ་པ།	
སནྨ་རིྩས་ཁང་།	 རྒྱ་

གར་དཔནོ་རིགས་བཅས་ལ་རིན་མེད་ཐགོ་
བག་ོའགམེས་ཞུས་ཡོད།	 གདངོ་འགབེས་
སངྒ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་
ར་ེལེགས་འབུལ་མཚོན་ཆེད་ Thank You 

India! Salute to Heroes	 བཅས་འཁདོ་
ཡོད།			ད་དངུ་ཡང་གདངོ་འགབེས་	Face 

shields བཟ་ོམུས་ཡིན་པ་བཅས།	།



4 20th May 2020   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༨	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༠

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་
དྲ་ཚིགས་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་དང་འབྲལེ་
བའི་དམིགས་བསལ་དྲ་ཚིགས་བདོ་ཨིན་
བཅས་སྐད་ཡིག་གཉསི་ཐགོ་ཡོད་པ་ད་ེཉདི་
དབུ་འབདེ་གནང་སོང་།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༥	
ཙམ་ལ་ཕི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་
དང་།	 འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག	 	 	 དྲལི་བསྒགས་དུྲང་
ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས།	 དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་སྐལ་བཟང་རྡ་ོར་ེ
ལགས་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་
དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགོག་དྲ་ཚིགས་དབུ་འབདེ་གནང་དགོས་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།		ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་གར་ནང་

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་མི་
གངས་འབུམ་གཅིག་ལགྷ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་བསྡུར་ན་རྒྱ་གར་ནང་

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་དང་
འདས་གངོས་ཕིན་པ་ཉུང་ཉུང་རེད།	 ད་བར་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་ཚོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་།	 མངའ་
སྡ་ེགཞུང་།	 རྫངོ་བཅས་ཀི་བཀའ་རྒྱ་ལ་བརིྩ་
དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས།	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ལ་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་རྐེན་པས་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་

ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི ་བ ོད་
མི་བཙན་བལོ་བ་མི་གངས་	 ༡༠༠༠	 ལ་
ཧནི་སྒརོ་	 ༥༠༠༠	 རེ་གནང་རུྒྱའ་ིགསལ་

བསྒགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་སནྙ་ཞུ་འབརོ་
བ་ཁག་བདནུ་ཕག་གཅིག་གི་ནང་ཕོགས་
བསིྒགས་གནང་ས།ེ	 བདནུ་ཕག་གཉསི་
ཙམ་གི་ནང་དངུལ་བགོ་འགམེས་བདེ་རུྒྱའི་
འཆར་གཞི་ཡོད།	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ལ་
གཟགིས་དང་གསལ་བསྒགས་མང་པ་ོགནང་
གི་རེད།	 འནོ་ཀང་མི་མང་གི་ལག་ཏུ་མཐུན་
རྐེན་འབོར་བར་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་དེ་
འདྲ་འགརོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ངལ་
སེལ་རོགས་དངུལ་གནང་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེ་དནོ་

ཆེན་བརིྩས་པའི་ཐགོ་ནས་བདནུ་ཕག་གཉསི་
ནང་ཞིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་གནང་ས་ེདངུལ་བག་ོ
འགམེས་ཐུབ་པའ་ིཕག་ལས་གནང་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ན།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་
རྒྱ་བསྡམས་ཡོད་ནའང་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཡོངས་རྫགོས་ཉནི་ལརྟ་
ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་ཕག་ལས་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 མི་མང་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་
རྣམས་ཕག་ལས་གང་ཐུབ་གནང་གི་ཡོད་པ་
མཁནེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ེས་ྔཐངེས་མང་པ་ོཞུས་ཟནི་པ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	༥	
དང་	 	 ༦	 གཉསི་ན་ིཛ་དྲག་ཤོས་དང་ནད་
ཡམས་འགོ་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མི་རྣམས་རང་གནས་
སུ་མུ་མཐུད་བཞུགས་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 སོ་སོའ་ིགཞིས་ཆགས་ནས་
ཕི་ལ་འཐནོ་པ་ཡིན་ན།	 ནད་ཡམས་འད་ི
འགོ་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་འདི་ཉིད་
ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་རང་ཁིམ་ད་ུམུ་མཐུད་
བཞུགས་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།
སིྤར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ཝུ་

ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་ངལ་
སེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲ་ཚིགས་ན།ི					རྒྱ་
ནག་ཝུ ་ཧན་གོང་ཁེར་ནས་ཁབ་གདལ་
བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་
བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ད་ུནད་ཡམས་
ཀི་འཇིགས་པའི་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་
མངས་དང་མངོ་བཞིན་ཡོད།	 	 	 འཛམ་
གླིང་གང་སར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཁབ་པའི ་རྐེན་གིས་ད་ལྟའི ་ཆར་འཛམ་
གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་མི་རུྒྱ་གཉསི་ཀར་
འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་མཚོན་ནའང་ཝུ་ཧན་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སདླ་
ཛ་དྲག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ Covid-19 

Emergency Relief Committee ཞསེ་པ་
ཆེད་འཛུགས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཞུས་
དང་ཞུ་མུས་ཡིན།	 དྲ་རྒྱ་འད་ིན་ིབཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་ཁདོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ལ་བརནེ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ལམ་སནོ་དང་ངལ་
སེལ་ལས་གཞི་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་པ་ཁག་
མང་ཚོགས་ནས་མཁེན་རགོས་སླད་ཆེད་
མངགས་བཟསོ་པ་ཞིག་ཡིན།	།	

སནྦ་ད་ར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་སནྦ་ད་ར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་
སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༥	 ཕ་མའ་ིདསུ་ཆེན་ཉནི་གི་མཛད་
སྒའོ་ིསབྐས་གཞིས་གངོ་གཉསི་ཀི་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་གནང་ཕོགས་གོ་རགོས་དང་།	
ད་ེབཞིན་འགུལ་བཞུད་སྐབས་གཟབ་ནན་
དགོས་པའི་ལམ་སནོ་བཅས་ཞུས་ཡོད་པ་	
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	
ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ཕུད་གཞན་
སུ་འདྲ་ཞིག་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་འག་ོམི་ཆོག་
པའི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་གཞིར་བཟུང་
ད་ལའྟང་ལག་བསར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ལས་

ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་བདེ་བདའེི་སླད་གཞིས་
གངོ་སོ་སོར་	 Whatsapp group	 བཟསོ་
ནས་གལ་ཆེའི་ཁག་གསལ་བསྒགས་ཁག་
དའེ་ིབརུྒྱད་ནས་བདེ་བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་གཞུང་།	ལགྷ་པར་
ད་ུདཔལ་ལནྡ་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་དང་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་སྔ་རསེ་འཛིན་
སྐངོ་ཕབེས་པ་ཁག་གི་དགངོས་དནོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ	 ༣	 ཚེས་	 ༢༣	 ནས་གཞིས་
མི་རྣམས་རང་ཁིམ་ད་ུབཞུགས་དགོས་པ་
དང་དནོ་མེད་ཕི་ལ་འག་ོརུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་
དགོས་པའི་གསལ་བསྒགས་ནན་འདྲངོས་
ཞུས་ཡོད།	 	 ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་གི་
ཉནེ་སུང་ཡོ་ཆས་ཁག་གསར་ཉ་ོཐུབ་པ་མ་
ཟད།	སིྤ་མི་རྣམ་པའ་ིའགན་ཁུར་འགོ་གཞིས་
གངོ་གཉསི་ནང་གི་འག་ོལམ་དང་།	 ལས་

ཁུངས།	དགནོ་པ།	རྒས་ཁང་བཅས་ལ་དགུ་
སེལ་སནྨ་ཆུའི་གཙང་བཟ་ོལས་འགུལ་སྤལེ་
ཡོད།		ད་ེབཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་དང་ཚེས་	༡༠	ནམ་ཡིན་
ལ་རང་ཁིམ་ད་ུབསང་གསོལ་གཏངོ་དགོས་
ཕབེས་དནོ་ལརྟ།	 གཞིས་མི་རྣམས་ནས་
བསང་གསོལ་རྒྱ་གང་ཆེ་གཏངོ་མུས་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས	 ༢༣	 ཉནི་
འད་ིཁུལ་རྒྱ་གར་གངོ་གསེབ་ཁག་གི་ཡུལ་མི་
དབུལ་ཕངོས་གངས་	 ༤༠༠	 ཙམ་ལ་བཟའ་
བཅའ་བགསོ་འགམེས་ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་
གི་འཛིན་སྐོང་བཀོད་ཁབ་ཕབེས་གསལ་
བཞིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་ Arjuni Morgoan, SDM Smt. 

Shilpa Sonale ལགས་ཀི་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་

སདི་བླནོ་མཆོག་དང།	 ས་གནས་རྫངོ་གི་
ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩ་བཅས་ཀི་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་	
༡༣༢,	 ༨༡༡	 ཕུལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ས་
གནས་སུ་ཛ་དྲག་སབྐས་ཀི་རོགས་སྐརོ་ལས་
དནོ་ཞུ་ཆེད་གཞིས་མི་གངས་	 ༡༢	 དངྭ་
བངླས་ང་ོབའོ་ིཐགོ་ག་སིྒག་ཨང་གསར་དང་།	
ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་ནས་བདནུ་
རེའི་ནང་གཞིས་མི་ཚང་མར་ཚ་བ་བརག་

དཔད་གནང་དང་གནང་མུས་ཡོད།
ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ནད་
ཡམས་འགགོ་ཐབས་ཆེད་ད་བར་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	 ༡༠	 བསྐངོས་ཚོགས་ཀིས་སབྐས་
འཕལ་སོ་སོར་གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་
སངས་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་བསྡུར་དང་ཐག་
གཅོད་ཞུས་ནས་ལས་དནོ་ཞུ་སྒ་ོཁག་ལག་
བསར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།

དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ནས་བག་ོགླངེ་ཐད་སངི་ཞུ་རུྒྱ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་ནང་མི་དང་
བཅས་བཙན་འཁིད་བས་
རྐེན ་ད ་བར་གར་སོང་
ཆ་མེད་དུ་གུར་ནས་མི་
ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་

བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སབྐས་དང་བསནུ་
ལས་འགུལ་ད་ེལྟར་སྤལེ་གཏན་འཁེལ་བ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་དྲ་ཐོག་ནས་བགོ་གླ ེང་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད།			བག་ོགླངེ་གཙོ་ཆེར་བདོ་སདྐ་
ནང་གནང་རུྒྱ་དང་།		དསུ་ཚོད་ལ་གཞིགས་
ཏ་ེལས་རིམ་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་
ཚོར་ཐད་ཀར་དྲ་ིབ་གཏངོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་

ཀང་གནང་འཆར་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།		
བག་ོགླངེ་གནང་དསུ།	
རྒྱ་གར་ནང་།		ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༦	ནས་	
༧	བར།	
ཨ་རིའ་ིནང་།		ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨།༣༠	ནས་	
༩།༣༠	བར།	
ཇི་ན་ིཝ་དང་།	སརྦ་སེལ།	ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༢།༣༠	ནས་	༣།༣༠	བར།

ལོན་ཌནོ།	༡།༣༠	ནས་	༢།༣༠	བར།	
ཐད་སདི་བརུྒྱད་ལམ།	 བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་
ང་ོདབེ།	TV’s Facebook page



5 TIBETAN NEWS  20th May 2020 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༨	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༠

སྨནོ་ལམ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་ལུགས་བསན་རིྩས་གཞིར་
བཟུང་བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་མཉམ་མེད་
ཤཀཱའ་ིརྒྱལ་པ་ོསྐ་ུབལམྟས་པ་དང་།	 རབ་ཏུ་
བུང་བ།	མངནོ་པར་རྫགོས་པར་སངས་རྒྱས་
པ།	 མ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་ཀི་མཛད་
ཆེན་རྣམས་བདོ་ཟླ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བའ་ིཡར་
ངརོ་འཁལེ་བ་མ་ཟད།	 ས་ཟླའ་ིཚེས་	 ༡༥	
ཉནི་དསུ་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་དང་དག་ེབའ་ི
འགུར་ཁད་འབུམ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་
ལས་འབུམ་འགུར་ཟླ་བ་ཞེས་སེར་སྐ་ཚང་
མ་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་ལ་གཅིག་ཏུ་
བརྩནོ་པའ་ིདསུ་ཚེས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་
པ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ་དང་།	 ཟླ་བ་

དའེ་ིཡར་ང་ོས་ེཚེས་	༡	ནས་	༡༥	བར་དགནོ་
སྡ་ེཕལ་མོ་ཆེར་རྩ་གསུམ་སུྒབ་མཆོད་དང་།	
རྒྱ་ཆེའ་ིམཆོད་ཚོགས་བསར་འབུལ།	༸རྒྱལ་
བའ་ིབཀའ་འགུར་གསུང་སྒགོ	 ཐགེ་ཆེན་
གསོ་སྦངོ་།	 མ་ཎི་དངུ་སུྒབ་སོགས་སྨནི་སུྒབ་
གནང་དང་གནང་མུས་ངང་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་
བསོད་ནམས་དང་བསན་སིད་རྩ་དནོ་ཐགོ་
ལ་ཕན་འབྲས་ཆེ་ངསེ་བུང་ཡོད་པའང་ཞུ་མ་
དགསོ།	
ད་ལོའ་ིས་ག་ཟླ་བ་འཆར་ལ་ཉ་ེབ་དང་།	 ད་
ལོའི་ད ུས་སབས་ཀང་༸རྒྱལ་བའི་དགུང་
ཀགེ་ཕི་ཟུར་སངེ་ཁལེ་བ་དང་།	 འཛམ་གླངི་

ཡོངས་རྫོགས་ནད་ཡམས་ཀི་གནས་སངས་
ཛ་དྲག་འགོ་གནས་པ།	 དའེ་ིརྐནེ་གིས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཆབ་སདི་དང་དཔལ་འབརོ་སོགས་ཐགོ་
འགུར་ལྡགོ་ཅི་ཆེ་ཡོང་གཞི་ཡོད་པ།	 དསུ་
བབ་ད་ེལས་རང་རེའི་བསན་སིད་རྩ་དནོ་
ལའང་འགུར་བ་ཡོང་མི་སིད་པ་མིན་པ་
བཅས་ལ་བརནེ།	 ད་ལོའ་ིས་ཟླའ་ིཚེས་	 ༡	
ནས་	༡༥	བར་དགནོ་སྡ་ེསོ་སོའ་ིརུྒྱན་འཕར་
སུྒབ་མཆོད་སོགས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་གནང་སྒ་ོ
ཇི་མཆིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱའི་
གནས་སངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཕག་བཞེས་
མཛད་སབྐས།	 ༸རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རྫགོས་
ཀི་མངའ་བདག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་
གཟགིས་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 རིས་མེད་
བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་སྐུ་ཚེ་མི་ཤིགས་
རྡ་ོརའེ་ིཁམས་སུ་བརན་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
བསན་སིད་རྩ་དནོ་གི་བདནེ་མཐའ་མགགོས་
ནས་མུར་ད་ུགསལ་བ།	 ལགྷ་པར་བསན་
པའི་བདག་པ་ོསནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་དང་
བདོ་ཀི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་
གཟགིས་དབང་ཕུག་གཉསི་ཀིས་སྙགིས་དསུ་
ཀི་སེམས་ཅན་དམུ་རྒོད་དང་ཉམ་ཐག་པ་
རྣམས་སྐབོ་པའི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་
མཛད་པའ་ིབདནེ་སབོས་ལ་བརནེ་ནས།	 ད་
ལྟ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་ཕལ་མོ་ཆེར་ཁབ་

བཞིན་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཞསེ་
པའི་དསུ་ནད་འད་ིཉདི་བར་སང་ནས་འཇའ་
ཡལ་བ་བཞིན་མུར་ད་ུརྨེག་མེད་ད་ུཞི་ས།ེ	
འག་ོརྣམས་ཆོས་འབོར་བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་
བས་དསུ་རག་ཏུ་རོལ་བའི་གསོལ་འདབེས་
དང་སྨནོ་ལམ་མཚམས་སྦོར་ཟབ་སྨིན་རེ་
ངེས་པར་མཛད་སྐོང་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
དའེི ་མཆོད་བསྙནེ་འབྲལེ་མཚོན་ས་ེསེལ་
རེ་འདི་ག་ནས་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་འབུལ་སྦརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ལགས་
པ་བཅས།	 ད་ེལུགས་དགངོས་དབིངས་ཟབ་
མོར་མངའ་བ་མཁནེ་ཞུར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	།

སྦརི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སྦིར་བདོ་ཚོགས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	 	 སྔནོ་འགགོ་
ལས་དནོ་ཇི་ཞུས་གནས་བསྡསུ།	
སྦིར ་ས་གནས་སུ ་ཏ ོག ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཛ་དྲག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
ཆེད་འཇུག་གནང་བའི་ཐགོ་བདནུ་རེའི་ནང་
ཐེངས་རེ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ལས་དནོ་ཇི་
དགེ་གསོ་བསྡུར་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌།	
ཡང་སྒསོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་དང་
མངའ་གཞུང༌།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དསུ་ནས་དསུ་
སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲལེ་
བའ་ིསྔནོ་འགགོ་ལམ་སནོ་དང་།	 བཀའ་སླབོ་
ཇི་ཕབེས་སབྐས་འཕལ་ས་གནས་གཞིས་སརྒ་
མང་ཚོགས་ལ་གོ་རགོས་སླབོ་གསོ་གནང་
མུས་དང༌།	 ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ནས་གཞིས་མི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་ཡིན་
མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ནང་མི་གངས་དགུ་
ཙམ་ལ་དགོས་མཁའོི་སམྐ་ཟས་རིགས་བགོ་
འགམེས་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་བས་ཐུབ་ཡོད།	
ད་ེཡང་བདནུ་རེའ་ིནང་ཐངེས་རེ་དངྭ་བངླས་
སནྨ་ཞབས་པ་ངག་དབང་ལ་ྷསིྐད་ལགས་ཀིས་

གཞིས་སརྒ་གི་མང་ཚོགས་ལ་ཚ་བ་དང་ནད་
གཞི་ཡོད་མེད་བརག་དཔད་བདེ་མུས་ཡིན།	
དམིགས་བསལ་དམར་མདགོ་ཅན་གི་ས་
ཁུལ་ནས་ཡོང་བའ་ིགཞིས་མི་རིགས་བུང་ཚེ་
ད་ེདག་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་བ་ཡུལ་ཁང་
ཁུངས་ག་སིྒག་ཡོད་པ་དང༌།	 མ་འངོས་པར་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་དཀའ་
ངལ་རིགས་འཕད་ཚེ་སྦིར་ཁུལ་གི་མངའ་
གཞུང་སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པ་ Dr. Raj Kumar	
ལགས་དང་ཐུགས་འཕད་ཀིས་སབྐས་འཕལ་
མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་ཐབོ་
ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཛ་དྲག་

ཚོགས་ཆུང་དང་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་བཅས་
ནས་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་གི་ལམ་སནོ་

བཀའ་སླབོ་ཇི་ཕབེས་ཁག་ས་གནས་སུ་ལག་
བསར་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།

སྡ་ེར་ལྡནུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་ཇི་ཞུས་

གནས་བསྡསུ།	
རྒྱ་གར་མངའ་སྡའེི ་གཞུང་དང་བདོ་མིའི་

སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀདོ་ཁབ་ཇི་ཕབེས་གཞིར་
བཟུང་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་མ་གོ་

མ་ཐསོ་མེད་པ་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌།	 ད་ེབཞིན་
སྡ་ེར་ལྡནུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་
ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཡོད་ཐགོ་བདནུ་
རེའི་རེས་གཟའ་མིག་དམར་དང་པ་སངས་
གཉསི་ལ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་བཞིན་ཡོད།	
ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་དགོན་པ་
ཁག་ནས་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་སྐམ་
ཟས་རིགས་བགོ་འགམེས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན།	
འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ཞབས་པ་
བཅས་ནས་དདུ་ཚང་རེ་རེར་ཆེད་བཅར་
གིས་བདནུ་རེའི་ནང་ཐེངས་གཅིག་ཚ་བ་
བརག་དཔད་བ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མི་ཉམ་

ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་ཚོར་ལའང་ས་གནས་
སོ་སོའི་སིྤ་བརྒྱ་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་པ་
ནས་སམྐ་ཟས་མཐུན་འགུར་སྦར་མུས་ཡིན།	
ད་ེབཞིན་བདོ་པ་མིན་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་
རུྒྱད་ནས་ཡིན་པ་ས་གནས་སོ་སོར་ལོག་མ་
ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་ཚོར་
འདི་ནས་རོགས་སྐོར་མཐུན་འགུར་ཞུས་
ཡོད་པ་དང༌།	 ཏགོ་དབིབསགཉན་རིམས་
རྐནེ་པས་ཁང་གླ་སྤདོ་རུྒྱ་དཀའ་སེལ་ཆེད་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གི་འཛིན་སྐངོ་འགོ་ཡོད་
པའ་ིལས་ཤག་དང༌།	 ཟ་ཁང༌།	 ཚོང་ཁང་
བཅས་ཀི་ཁང་ག་ླཕི་ཟླ་	༤	དང་	༥	བཅས་
ཟླ་གངས་གཉསི་རིང་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ཆག་

ཡང་གནང་ཡོད།
རཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས་བཟ་ོགྲྭའི་
འགན་འཁདི་འགོ་རཇ་སྤུར་ཁུལ་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་དང་དགེ་འཕལེ་གླིང་མང་ཚོགས་
བཅས་ལ་ཁ་རས་རིན་མེད་ཐགོ་ཕུལ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	གཞན་ཡང་བད་ེསིྐད་གླངི་སིྤ་བརྒྱ་
ལས་ཁུངས་དང་བད་ེསིྐད་གླངི་བཟ་ོགྲྭ་གཉསི་
ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་ཁ་རས་འཚེམ་བཞིན་ཡོད་
པས་གང་མུར་བད་ེསིྐད་གླིང་མང་ཚོགས་
ལ་བག་ོའགམེས་ཞུ་འཆར་ཡོད།	 ས་ཁག་
སོ་སོའི་འགན་འཁུར་ཐགོ་འགོག་དབ་ེཟུར་
འཇགོ་ཁང་ག་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགགོ་གི་མཐུན་རྐནེ་གསར་པ་གནང་བ།			

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམ་	༡༩	COVID-19 

སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་དང་མཐུན་རྐནེ་གསར་
པ་ཁག་ཞུས་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་བད་ེསརླ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་མངའ་

གཞུང་ Tehsilder	 ལས་ཁུངས་སུ་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་དནོ་བཞིན།	 གཞིས་ཆགས་ནང་
གི་གཞུང་ལམ་དང་།	 དགནོ་སྡ་ེཁག	 ལས་
ཁུངས།	 ཚོང་ཁང་བཅས་ཡོངས་རྫགོས་ལ་
མེ་གསོད་རླངས་འཁརོ་གིས་ཉནི་གཉསི་རིང་
དགུ་སེལ་གཏརོ་ཡོད་པ་དང་།
ད་ེབཞིན་ཉནེ་སུང་ཡོ་ཆས་ཁ་རས་དང་།	

ལག་ཤུབས།	 གདངོ་ཁབེས་བཅས་ཁབ་
ཁངོས་སིྤ་མི་དང་།	 དངྭ་ཞབས་པ།	 ལས་
བདེ་བཅས་ལ་རིན་མེད་ཐགོ་བགོ་འགམེས་
དང་།	 གཞན་ཡང་གཞིས་ཆགས་ནང་
གི་གཞིས་མི་རྣམས་ལ་ཚ་བ་དང་།	 གླ་ོ
ནད་ཡོད་མེད་བརག་དཔད།	 ཁབ་ཁངོས་
དགོན་སྡ་ེབཀསི་ལྷུན་པ་ོནས་གཞིས་མི་ཉམ་

ཐག་དང་ཉ་ེའཁིས་ཡུལ་མི་དབུས་
ཕངོས་གངས་	 ༥༧༧	 ལ་ཧནི་སྒརོ་	
༢༤༦,༡༢༥	 རིན་འབབ་ཀི་བཟའ་
བཅའ་རིགས་སིྤན་གཏངོ།	 ཕགོས་
མཚུངས་ཕི་ཕོགས་ནས་ཡོང་བའི་
གཞིས་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་འགགོ་དབ་ེ
ཟུར་འཇོག་བ་ཡུལ་ཁང་གོ་སིྒག་ ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲལེ་བའ་ི
ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༥	 ཙམ་ལ་ཕི་
དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	 འཕདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག	
དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས།	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་འགན་འཛིན་
སལྐ་བཟང་རྡ་ོར་ེལགས་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་

ཀིས་ཐོག་མར་
བོད་མིའི ་ སིྒག་
འ ཛུ ག ས ་ ཀི ་
དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང ་བླ ོ་བཟང་
སེ ང ེ ་ མ ཆོ ག ་
གི ས ་ ཏོ ག ་
དབིབས་གཉན་
རི མ ས ་ ང ལ ་
སེལ་དང་འབྲལེ་

བའ་ིདམིགས་བསལ་དྲ་ཚིགས་བདོ་ཨིན་སདྐ་
ཡིག་གཉསི་ཐགོ་ཡོད་པ་ད་ེཉདི་དབུ་འབདེ་
གནང་གལོ་རསེ།
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་དང་འབྲལེ་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་ཤར་ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་དང་འབྲལེ་བའི་ངལ་སེལ་
རོགས་སྐོར་གནང་ཕོགས་སྐ ོར ་གསལ་

བསྒགས་སྤལེ་ཏ་ེརོགས་རམ་གནང་རུྒྱའི་
མཚོན་པས་ལས་དནོ་ཁག་ད་བར་མུ་མཐུད་
འག་ོདང་འག་ོམུས་རེད།	 གནད་དནོ་འད་ི
མང་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་འདགུ	 རྣམ་པ་ཚོ་སོ་སོའ་ི
ཁིམ་ད་ུབཞུགས་པ་ཡིན་ན།	 ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་སྨན་བཅོས་ཡག་ཤོས་ད་ེ
རེད།	 དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་ཚོ་སོ་སོའ་ིཁིམ་ད་ུ
བཞུགས་རོགས་གནང་ཞེས་མང་ཚོགས་ལ་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་སནོ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ལརྟ་མང་ཚོགས་
ནས་ཀང་གལ་ཏ་ེཕི་ལ་ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་
དགསོ་བུང་བ་ཡིན་ན།	 རྣམ་པ་ཚོས་ངསེ་
པར་ད་ུཁ་རས་གནོ་པ་དང་ཕན་ཚུན་དབར་
བར་ཐག་རིང་ཙམ་འཇགོ་རུྒྱ་སོགས་ཀི་ཐད་
གང་གཟབ་གནང་རོགས།	 ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་འཚོ་རནེ་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་
རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོས་

ན ས ་ བ ཟ འ ་
འ བུྲའི ་ རིགས ་
དང་དངུལ་གི ་
མཐུན་རྐེན་ད་
བར་འབུམ་མང་
པ་ོགནང་ཡོད་པ་
དང་།	ད་ེབཞིན་
ཏ ོག ་ད བིབས ་
གཉན ་ རིམས ་
དང་འབྲལེ་བའི་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ི
གཞུང་།	 ས་གནས་རྫངོ་ལས་ཁུངས།	 ས་
གནས་ཡུལ་མི་བཅས་ལ་བོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
རོགས་དངུལ་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རུབ་གནང་
ས་ེཕུལ་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས།	 ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བའ་ི
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་

དགུ་སེལ་དང་གཙང་བཟའོི་ལས་གཞི་སྤལེ་
དང་སྤལེ་མུས་རེད།	 ལས་གཞི་དའེ་ིཆེད་ད་ུ
དསུ་གཅིག་ལ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་དུྲག་དང་ཕདེ་
ཀ་འག་ོགནོ་གཏངོ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 གཙང་
བཟའོི་ལས་གཞི་ད་ེཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ཉུང་
མཐར་ཐངེས་གཉསི་གསུམ་ཙམ་གནང་ཐུབ་
པའ་ིའཆར་གཞི་བསིྒགས་ཡོད།	 ས་གནས་
ཁག་	༣༦	ནང་འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་
བཙུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་བར་བདོ་མི་	
༣༧༡	 གིས་འགན་ཁུར་པའ་ིཐགོ་འགགོ་དབ་ེ
ཟུར་འཇགོ་ཁང་ཁག་གི་ནང་བཞུགས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་	༡༠༠༠༠༠༠༠	གནང་བ།
༄༅།	།ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའ་ིབདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོར།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་	༧	ཉནི་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་མི་དདུ་ཚང་རེ་རེར་ཧནི་སྒརོ་	༥༠༠༠	
གནང་གཏན་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་གནང་བ་ལརྟ།	ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀིས་རོགས་དངུལ་གནང་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་ཐ་ོགཞུང་གཤམ་གསལ།


