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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལྡ་ིལིར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༠	 རེས་གཟའ་ཉ་ི
མའ་ིཉནི་རྒྱབ་ནས་ཚེས་	 ༢༣	 བར་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་
འཕྲད་སདླ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལྡ་ིལིར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་སྐརོ་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་དངོས་གུབ་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་དམ་འབུལ་བཞེས་རསེ་གཞུང་འབལེ་
ཕོགས་ཕབེས་ཆེས་ཐོག་མ་ད་ེལྡི་ལི་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་གཞུང་

འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་སྐབས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་དང་འཚམས་འད་ིཞུ་

རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་
དགངོས་པའི་ནང་ཡོད་པའི་མ་འངོས་ལོ་ལའྔི་
ནང་གནང་འཆར་གི་ལས་རིམ་ཁག་གཅིག་
ནང་དནོ་མཁནེ་རགོས་སདླ་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས་མཇལ་འཕྲད་ཁག་བཞི་ལྔ་ཙམ་
གནང་བ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདང་ལྷུག་པ་ོ
བུང་སོང་།	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	 ༢༢	
ཉིན་རྒྱབ་ཏུའང་མཇལ་འཕྲད་ཁག་གཅིག་
ཡོད།	 ཕགོས་བསྡམོས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཐགོ་མ་ད་ེཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབུང་སོང་།	ཞསེ་གསུངས།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་བརུྒྱད་
ཉ་ིཧངོ་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་དང་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་

འཚམས་འཕྲནི་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉ་ི
ཧངོ་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་
བྷ་ེ	 (Shinzo Abe)	 མཆོག་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་
གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་འཚམས་
འཕྲིན་གནང་བ་ཁག་ཉི་ཧངོ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ི
ཧངོ་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་
བྷ་ེམཆོག་དང་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམ་པའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེཕུལ་
ཡོད།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ ་ཚེ ་
རིང་མཆོག་གིས་ཉི་ཧངོ་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་
པ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་ལ་ཐུགས་
ར་ེཞུའ་ིགསུང་འཕྲནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཉིད་ཀིས་ཉི་ཧངོ་གི་སིད་བླནོ ་གནང་བའི་
སྐབས་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ནང་གི ་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་འགན་ད་ེརྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་ལ་འཁུར་ད་ུའཇུག་
དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་
འབད་བརྩོན་གནང་བ་དསེ་ཉི་ཧངོ་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་སིད་དནོ་པ་རྣམས་

ལ་བ ོད ་ད ོན ་ཐད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱར་
ཤུགས་རྐེན་བཟང་པ་ོཐེབས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་བརྒྱ་ལས་གུབ་པའི་ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
ཆེ་ཤོས་ད་ེགསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ
མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཉ་ིཧངོ་ནང་གླངེ་
སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་སྟབས།	 ཉ་ིཧངོ་བ་
ཚོས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་དང་རིག་གཞུང་
ལ་ད་ོསྣང་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་རྣམ་པ་ཉནི་རེ་བཞིན་ཤུགས་ཆེ་རུ་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་ཉི་ཧངོ་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཤིན་ཛོ ་ཨ་བྷ ་ེམཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ཉ་ིཧངོ་གི་སདི་བླནོ་ཡིན་པའ་ིསབྐས་
ངས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་
འདའུ་ིསྟངེ་གླངེ་སླངོ་ཞུས་ཡོད།	 བདོ་མི་
ཚོས་ངེས་པར་ད་ུཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་དགསོ།	 ཞསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་ཁོང ་ གིས་ད ་ལྟའི ་བ ོད ་ནང་

གི ་གནས་སྟངས་ སིྤའི ་སྐ ོར ་བཀའ་འདི་
གནང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེ
རྒྱལ་སིྤ་རིམ་པའི ་སྡིངས་ཆའི་སྟངེ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཉ་ེཆར་ཚོགས་ཟནི་པའི་འཛམ་གླངི་
གི་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་	 (G7)	 ཞསེ་
པའི ་ཚོགས་འདུའི ་སྟངེ་ད ེ་ཙམ་གླ ེང་སླངོ ་
གནང་མེད་སྟབས་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།
ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས་ཀིས་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་བས་ཤིན་
ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་ལ་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིའག་ོའདགུ་རང་
དབང་སོགས་ཀི་ཐོག་དམ་བསྒགས་དང་།	
བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་ཉནེ་རགོ་པའི་གཞུང་
ཞིག་ཏུ་བསུྒར་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརེས་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་དང་ཉ་ིཧངོ་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཞི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་	 (Shimo-

mura Hakubun) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་འཚམས་
འཕྲནི་ད་ེཕུལ་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་

མཆོག་གིས་འཚམས་འཕྲནི་གནང་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	སྐ་ུཉདི་ཀིས་དང་བདནེ་དང་རང་
དབང་གི་ཆེད་ད་ུབདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིདང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩདོ་
མདནུ་ནས་མདནུ་ད་ུསྐདོ་སླད་སྐུ་ཉིད་ཀིས་
རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ་
དང་ལནྷ་མཉམ་ཞུགས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིདུང་ཆེ་
སྐ་ུཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤིས་ (Mr. Nagao 

Takashi) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གི་འཚམས་
འཕྲནི་ད་ེཕུལ་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་འཚམས་འཕྲནི་གནང་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་བདོ་དནོ་སདླ་ཧུར་
ཐག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྟ་ེབདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་ནང་སླབེས་ཐུབ་
པ་བཟསོ་གནང་ཡོད་སྟབས།	 ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་
ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཀུན་རརོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡི་ལིར་གནས་སྡདོ ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་

མཐུན་འགུར་གནང་བ།

༄༅།	 །ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་དང་ཀུན་རརོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མཐུན་འགུར་འགོ་ཉནི་གངས་

གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིན་མེད་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༩	དང་	
༢༠	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ལྡ་ིལི་བསམ་
ཡས་གླངི་ས་གནས་བདོ་ཁིམ་ཉནི་སླབོ་ཁང་ད་ུརང་
ལོ་	༡༨	ནས་	༤༤	བར་གི་བདོ་མི་གངས་	༣༩༠	
ལགྷ་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་
སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོད་ེབརྒྱབ་ཡོད།
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་སྨན་
ཁབ་ད་ེབཞིན་ཀུན་རརོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
མཐུན་འགུར་འོག་ལྡི་ལི ་བསམ་ཡས་གླིང་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་།	 ས་གནས་
འཕྲདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་།	 སནྨ་ཞབས་པ་ཉ་ིམ་
དབངས་ཅན་ལགས།	 སྐ་ུཞབས་ཝི་ཀཱ་སི་ད་ྷགཱར་ 
(Mr. Vikas Dagar) ལགས་བཅས་ཐུན་
མོང་ནས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།	།

འཚོགས་ལ་ཉ་ེབའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་

མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༣	དང་	
༡༥	 ཉནི་ཨ་རི་རྒྱ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ (Wash-
ington DC)	 ད་ུཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་བ་ྷརོན་བྷགེ་ (Sam 
Brownback) མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་ལནྷ་ཚོགས་ (International 
Religious Freedom Summit)	ཤིག་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་གཏན་འཁལེ་བའི་ཐགོ་བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཉམ་ཞུགས་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོ
ན།ི	 ནསུ་པ་ལནྡ་པའ་ིམཉམ་འཐུས་ཀིས་ཚོགས་
པ་ཞིག་བཙུགས་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཐོག་མཉམ་རུབ་ཀི་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱ་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་
ཀི་ལས་འགུལ་ཆེད་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་
སྤལེ་རུྒྱ།	 དའེ་ིཐད་ཆབ་སདི་ནསུ་པ་ཆེ་ར་ུགཏངོ་
རུྒྱ་ཆེད་ཡིན།
སྐབས་དརེ་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་
རིྩས་མེད་རལོ་རོལ་དང་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་
ཚད་མེད་ཇི་ལྟར་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ཐད་ཆུ་
ཚོད་གཅིག་རིང་གླངེ་སླངོ་གི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་
སིྒག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་གཞུང་གིས་བླ་ོབཟང་ལྷུན་གུབ་ལགས་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་གཉསི་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་ཁམིས་ཐག་སོགས་གང་ཡང་
མ་བཅད་པར་བཀག་ཉར་འགོ་བཞག་མུས་ཡིན།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་
ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་པདྨ་རངོ་ནས་ཡིན་པའི་
བདོ་མི་རྩམོ་པ་པ་ོདང་ཤེས་ཡོན་པ་བླ་ོབཟང་
ལྷུན་གུབ་བམ་སུྨག་མིང་ལ་དྷཱ ་ིལ་ྷལནྡ་ལགས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ནང་རྒྱ་ནག་ཁནི་
ཏུའུ་གངོ་ཁརེ་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་ད་བར་
ལོ་གཉསི་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་ཁིམས་ཐག་
སོགས་གང་ཡང་མ་བཅད་པར་བཀག་ཉར་
འགོ་བཞག་མུས་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་བླ་ོབཟང་ལྷུན་གུབ་ལགས་ཀི་ང་ོཤེས་
གགོས་པ་ོཚོས་ཁངོ་ཀླདོ་གལོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་
བཅངས་ནས་ད་བར་ཁངོ་གི་སྐརོ་གི་གནས་
ཚུལ་ཕི་ཕགོས་སུ་བཤད་མེད་པ་དང་།	 	 ད་
ལྟ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེལོ་གཉསི་འག་ོ

བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་།	 ད་དངུ་ཐག་གཅདོ་
དང་ཐུག་འཕྲད་སོགས་གང་ཡང་བས་འཇུག་

མེད་སྟབས་ད་ཆ་ནང་མི་དང་ཉ་ེའབལེ་ཚོས་
སེམས་འཚབ་བདེ་བཞིན་ཡོད།

ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༤	ཉནི་བླ་ོ
བཟང་ལྷུན་གུབ་ལགས་ཀི་ནང་མི་ཚོར་གོང་

རིམ་ནས་བར་ལན་ཞིག་འབརོ་ཏ་ེཁངོ་འཛིན་
བཟུང་ཐད་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཤད་

པ་ལརྟ།	 ཁངོ་གི་ནང་མི་དང་སྤུན་མཆེད་
སོགས་སོང་ཡོད་ན་ཡང་།	 སབྐས་དརེ་ཐག་
གཅདོ་གང་ཡང་བས་མེད་པ་མ་ཟད།	 ནང་
མི་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀང་བདེ་བཅུག་མེད་པ་
རེད་འདགུ
བླ་ོབཟང་ལྷུན་གུབ་ལགས་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༧༡	
ལོར་བདོ་མགོ་ལོག་པདྨ་རོང་ད་ུསྐསེ་ཤིང་།	
ལོ་ན་	 ༡༣	 ཐགོ་ཆོས་སྒརོ་ཞུགས་ཏ་ེགསེར་
ར་བ་ླརུང་སརྒ་ད་ུསླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།		ཕིས་སུ་ལོ་ན་	༢༧	སྟངེ་ནས་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གདན་ས་འབས་སྤུངས་
དང་སེ་ར་གཉསི་སུ་ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ཆེན་
མོར་སླབོ་གཉརེ་གནང་འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	
ལོ་ནས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པརོ་འགུལ་

བཞུད་ཀིས་བདོ་ཁུལ་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་སྐརོ་ལ་རྩོམ་འབིའི་ཕག་ལས་གནང་
འག་ོཚུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་གིས་ས་ྔ
ཕིར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའ་ིབདོ་ནང་གི་ས་བི་
ཞི་རལོ་ཆེན་མོ་དང་འབལེ་བའི་དཔ་ེདབེ་ཚེ་
སགོ་གིས་བསུྐན་པའ་ིསདྐ་ཆ་དང་།	 བསྟནུ་
རལོ་ཁམིས་གཏུགས།	 ད་ེམིན་གཞན་སིྤ་
ཚོགས་དཔྱད་བརདོ་ཀི་དཔ་ེདབེ་དགོས་པའི་
རྩམོ་བཅས་བསི་ཡོད་འདགུ	།

སུད་སིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་
གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ཞུ་འབདོ་དནོ་ཚན་ལ་ྔཅན་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་	
༤༧	 འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་སུད་སི་

དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་ཐ་ེབུས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་
བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པའ་ིཞུ་
འབདོ་དནོ་ཚན་ལ་ྔཅན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་
སིཊཡན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་
།	 ཡུ་རོབ་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུཚོགས་པ།	 སུད་
སིའི་ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སུད་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་སོགས་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུ
འད་ུའཛོམས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་གི་དག་གནནོ་འགོ་ད་བར་བདོ་
མི་རྒྱལ་གཅེས་པ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་
རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་དང་མྱ་ངན་རསེ་དན་

ཞུ་སདླ་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད་ཞུས་
རེས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་དག་
གནནོ་འགོ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཇ་ེསྡུག་ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་པར་ཞི་བའི་ང་ོ

རལོ་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
རང་བུང་གི་གདོ་ཆག་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོ་ཕ་
ཡུལ་བདོ་དང་ཁ་བལ་དགསོ་བུང་བ་མ་ཡིན་

པར།	ཆབ་སདི་ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལ་བརནེ་ནས་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་
གིས་ང་ཚོ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་བདོ་དང་ཁ་བལ་
བཅུག་ཡོད་སྟབས།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་བདོ་མིའ་ི
འཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་པ་མི་རེ་ང་ོརེའ་ི
ཕྲག་ཏུ་ལས་འགན་ཡོད།		ཅསེ་བདོ་པ་ཚང་
མར་དན་སྐལུ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
མ་གསལ་བར་ད་ུབདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་
སྐངོ་མཐར་སྐལེ་བ་ངསེ།	 ཞསེ་གསུངས།	
ད་ེབཞིན་སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	 ཡུ་རོབ་
བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུཚོགས་པ།	 སུད་སིའ་ིས་
གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་སྐ་ུཚབ་བཅས་ནས་ཐངེས་འདའིི་
ཞི་བའི་ངོ་རོལ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
ད་ེརེས་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
གི་ལས་བདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་དང་།	

སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་བདོ་རིགས་

སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་
སིྐད་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་བརུྒྱད་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཆེས་མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་མི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་
ཊི་ (Michelle Bachelet Jeria)	 མཆོག་

གི་མཚན་ཐགོ་དནོ་ཚན་ལྔ་འཁོད་པའི་ཤོག་
གངས་བཞི་ཅན་གི་ཞུ ་འབོད་ཕུལ་ཡོད།		
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་གཤམ་གསལ་དནོ་
ཚན་ལའྔི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་
གནང་དགསོ་པ་ན།ི
༡།	རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་དགསོ་པ་དང་།
༢།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་རིག་གཞུང་རྩ་
གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་དགསོ་པ།
༣།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་ཐེ་བུས་བེད་བཞིན་པ་མཚམས་
འཇགོ་དང་།	 ༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་

མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་ཁ་གསལ་ཐགོ་གླདོ་
བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
དགསོ་པ།
༤།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མི་ཉསེ་མེད་བཙོན་
འཇུག་དང་མནར་གཅོད་གཏངོ་བཞིན་པ་
མཚམས་འཇགོ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་
བཙོན་པ་རྣམས་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་

པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་དགསོ་པ།
༥།	 རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་དབང་གིས་བདོ་ཀི་
འབགོ་པ་རྣམས་གནས་སྤ་ོབཅུག་པ་དང་།	
བདོ་ནང་ངལ་རྩོལ་སུྒར་བཀོད་ཁང་བསུྐན་
དང་སུྐན་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་བེད་
དགོས་པའི ་འབོད་སྐུལ་གནང་དགོས་པ་
བཅས་ཞུ་འབདོ་དནོ་ཚན་ལ་ྔའཁདོ་ཡོད་པའི་
ཡི་ག་ེད་ེཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།



3 TIBETAN NEWS  30th June 2021 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༡	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༣༠

གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

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

སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་དང་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གཉསི་ཀིས་མ་འངོས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གི་འཆར་གཞིའ་ིསྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕ་རན་སིའ་ིསདྐ་རྒྱག་མཁན་གི་
སུད་སིའི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་དང་ལགྷ་པར་
ཇི་ནི་ཝ་གངོ་ཁརེ་ཁུལ་ལ་དམིགས་ཏ་ེསུད་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་ (Swiss-

Tibetan Friendship Association) ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༦	 ཚེས་	༢༤	ཉནི་སུད་སིའ་ི
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུམ་འངོས་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་གི་འཆར་གཞིའི་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཏ་ེགསོ་སྡརུ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ (Thomas Büchli) 

ལགས་དང་།	 སུད་སུའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི ་ ཟུར་པ་དང་སུད་བ ོད་མཛའ་འབེལ་
ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་རེ་མེ་	 (René Longet) 

ལགས།	ཇི་ན་ིཝ་གངོ་ཁརེ་གི་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་
པ་ཟུར་པ་ལམྕ་སྐ་ུཁནོ་ཊ་ཊི་	 (Marguerite 

Contat)	 ལགས་བཅས་ནས་སུད་སིའ་ིསྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་
དང་།	 དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་བསོད་
ནམས་མཐར་ཕིན་ལགས།	 འཕྲནི་ལས་

ཆོས་སིྐད་ལགས།	 སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་
བཅས་དང་ལནྷ་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེམ་
འངོས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་འཆར་གཞི་གཙོ་
བརོ་གུར་བའ་ིགནད་དནོ་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ་
གསོ་སྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ལས་བདེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
ཀིས་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་
ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་དང་།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་ལས་འགན་དང་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས་སིྤའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ལགས་དང་།	 སུད་སུའ་ིགསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི ་ཟུར་པ་དང་སུད་བ ོད་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི ་སྐུ ་ཚབ་རེ་མེ ་
ལགས།	 ཇི་ན་ིཝ་གངོ་ཁརེ་གི་གངོ་སྡ་ེསིྤ་
ཁབ་པ་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཁོན་ཊ་ཊི་ལགས་
བཅས་ནས་ལགྷ་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་
བདོ་དནོ་སདླ་སུད་སིའ་ིགངོ་སྡ་ེལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་མདནུ་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་
གནང་སྟ་ེརྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པར་སུད་སིའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༠	
ནས་	༡༧	བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
ལས་ཁུངས་ནས་ཐནོ་ལ་ཉ་ེབའི་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་ཀི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་
དང་འབལེ།	སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ད་ིབར་ལན་
འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ག་ོརགོས་ཀི་ལས་རིམ་ད་ེབརུྒྱད་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་ཚན་པས་འཛིན་སྐངོ་
གནང་བཞིན་པའ་ིརྒྱ་གར་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་
ནང་གི་སླབོ་ཡོན་ཐད་དགོས་ངསེ་ཀི་གནས་
ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་གོ་རགོས་སྤལེ་ཐབས་ལ་
འབད་བརྩནོ་གནང་ཡོད།ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་ད་ཐགོ་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ི
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སླབོ་ཡོན་འགེངས་

ཤོག་བཀང་ཕགོས་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་ཐད་ཞིབ་
ཕྲའ་ིཟུར་ཁདི་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ན་ནངི་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགོ་འཛུགས་
གནང་བའི་ན་མཉམ་རུྒྱས་སྟནོ་ལས་གཞི་	
(Peer Mentoring Program)	ཡང་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ཐོག་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་	 ༧༠༠	 ལགྷ་ཙམ་

དང་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་བཅས་གདན་ཞུ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ཐགོ་གི་ལས་རིམ་
དའེ་ིཐགོ་རརོ་གླངི་གཏན་སླབོ་དང་།	 ཀ་སྦུག་
གཏན་སླབོ།	 མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ།	 སིམ་ལ་
གཏན་སླབོ།	 ཧར་པ་སྤུར་གཏན་སླབོ།	 སྦལེ་
ཀབོ་སཾ་བྷ་ོཌ་གཏན་སླབོ།	 ཌ་ོལན་ཇི་སཾ་བྷ་ོཌ་
ཉནི་སླབོ།			མོན་གྷ་ོསཾ་བྷ་ོཌ་གཏན་སླབོ།	སྤནོ་
ཌ་སཾ་བྷ་ོཌ་གཏན་སླབོ།	 ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཀབོ་

བདོཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདང་།	ར་སྟངེ་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་
སྡ།ེ	 ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ།ེ	 སུ་ཇ་
བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ།ེ	 སེ་ལ་ཀུའ་ིབདོ་ཕུྲག་ཁིམ་
སྡ་ེབཅས་ཁནོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་	
༡༤	 མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

བད་ེསརླ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་ལས་འཁུར་འཕར་མ་
རིྩས་ལེན་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༡	
ནས་	 ༢༣	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུང་
འཕར་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	ཚབ་
གསར་བད་ེསརླ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཅིག་
ལྕགོས་ཟུང་དུང་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་
དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ཡོད།སབྐས་
དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་སྤདོ་དཔང་ལུགས་བསམ་

མཉམ་འབལེ་དུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་གགས་པ་
ལགས་དང་།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཚུང་ཚོགས་གཙོ།	 མཉམ་འབལེ་ཚོགས་
གཙོ།	 ས་གནས་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	
གངོ་སྡ་ེཁག་གི་སིྤ་མི།	 ད་ེམིན་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་
སྐུ་ཚབ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོ
སྟབས་བད་ེཞིག་འཚོགས་ཡོད།དཔལ་ལྡན་
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ཟུར་པ་དུང་འཕར་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་
རིང་ལགས་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་གནས་ཐགོ་
གནས་སྤར་ལས་འགན་བཀོད་སིྒག་བསྩལ་
ཡོད་པ་བཅས།།	

འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའ་ིམྱསོ་རས་ལང་ཤོར་ཉནི་མོར་མྱསོ་རས་ཀི་གནདོ་སྐནོ་སྐརོ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའི་མྱསོ་རས་ལང་ཤོར་ཉནི་
མོར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་སླབོ་ཕུྲག་དང་།	
མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱ་
གར་ནང་གི་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་མྱོས་
རས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཐགོ་གོ་རགོས་སྤལེ་སདླ་
ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།

ད་ེཡང་ད་ཐགོ་གི་ལས་རིམ་ནང་སྡ་ེར་སྡུན་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཞི་བད་ེཁང་གསར་
མྱོས་རས་ལང་ཤོར་བཅོས་ཐབས་ཁང་ད་ུ
ལོ་	 ༡༧	 ལནྷ་ཕག་ལས་གནང་མྱངོ་མཁན་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་
ནས་ཡིན་པའི་མྱསོ་རས་ལང་ཤོར་ལས་དག་
སྐེད་བུང་བ་ངག་དབང་ཉི་མ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་སྣ་ེཁདི་ད་ེམྱསོ་རས་ལང་ཤོར་གི་

སྐརོ་དང་།	 མྱསོ་རས་རིགས་ལང་ཤོར་ད་ུ
སོང་བའ་ིརུྒྱ་རྐནེ།	 ད་ེབཞིན་མྱསོ་རས་ལང་
ཤོར་བ་རང་ཉདི་ཀི་ནང་མི་དང་གགོས་པརོ་
ཇི་ལརྟ་རོགས་རམ་བདེ་དགོས་མིན་སོགས་
ཀི་བརདོ་གཞིའ་ིཐད་གསུང་བཤད་དང་གསོ་
བསྡརུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༤༧	པའ་ིསྟངེ་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་	༤༤	
ཡིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པའོ་ིསྒ་ོནས་གླངེ་སླངོ་

ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	
༤༧	པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༢༡	ནས་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༣	བར་འཚོགས་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་ (Michelle 

Bachelet Jeria)	 མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ལོ་འཁརོ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་སནྙ་ཐ་ོ
སྒགོས་སྦང་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་ལོ་འཁརོ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་སྙན་ཐོ་སྒོགས་སྦང་གནང་བའི་སྐརོ་ཕི་
ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་གསོ་བསྡརུ་གནང་སབྐས་
ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་
མོ་ལམྕ་སྐ་ུལེ་སི་ལེ་ནརོ་ཊོན་	 (Leslie	 E.	
Norton)	མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༤༤	 ཐུན་མོང་གི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དང་།	 ཤར་ཏུར་

ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པའ་ིཐད་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པའ་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ་འདགུ
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འགོ་བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་ལྷན ་ ཚོགས ་ ཀི ་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་མི ་ཤེ་ལེ་བྷ་ཤེ་ལེ་ཊི་

མཆོག་གིས་ལོ་འཁོར་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་གི་སྙན་ཐོ་སྒོགས་སྦང་གནང་སྐབས་
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་མིང་དནོ་

མཚུངས་པའི ་ར ོག ་ ཞིབ ་སླད ་ ལོ ་འདིའི ་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་
ཤར་ཏུར་ཀི ་སི ་ཐན་ནང་ཕ ེབས་འཇུག་
དགོས་པའི་རེ ་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
གནད་དནོ་ད་ེདང་འབལེ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གི་འབུང་འགུར་གི་གཟིགས་སྐརོ་ན་ི
མཛའ་མཐུན་གི་གཟིགས་སྐརོ་ཞིག་ལ་བརིྩ་
ཆོག་པ་ལས་རགོ་ཞིབ་ཀི་རྣམ་པ་གང་རུང་

ཞིག་ལའང་བརིྩ་རུྒྱ་མིན།	ཞསེ་དང་།
ཧངོ་ཀངོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་གནད་
དནོ་ན་ིརྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་།	 གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་བདག་
དབང་ལ་ཐ་ེབུས་བདེ་རུྒྱར་བདེ་སྤདོ་བདེ་མི་
ཆོག་ཅསེ་བཤད།		རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
རྒྱལ་ཁབ་གངས་	༤༤	ཐུན་མོང་གི་བསྒགས་
གཏམ་དའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་
མི་ཤེ་ལེ་བྷ་ཤེ་ལེ་ཊི་མཆོག་ཚུད་པའི་རང་
དབང་གི་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རགོ་ཞིབ་སླད་འཕྲལ་ད་ུཡོང་འཇུག་དགོས་
པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་
དང་།	 ཡུ་གུར་དང་ཁ་ཆེ་མི་རིགས་ཚོ་ཉསེ་
མེད་བཙུན་འཇུག་བདེ་བཞིན་པ་མཚམས་
འཇོག་བདེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་བདེ་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད།
གཞན་ཡང་བསྒགས་གཏམ་དའེི་ནང་བདོ་
དང་ཧངོ་ཀོང་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་

ནག་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁིམས་
སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་བརིྩ་སུང་བདེ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད།	 ཨ་
རི་དང་།	ཁ་ེན་ཌ།	ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	
ཨི་ཊ་ལེ།	 འཇར་མན་ན།ི	 ཨིན་ཡུལ།	 ད་ེ
བཞིན་ཤར་ནབུ་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་
ཁོན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་
གངས་	༤༤	ཐུན་མོང་གིས་བསྒགས་གཏམ་
སྤལེ་ཡོད།
ཁེ་ན་ཌའི་གནས་ཁིད་འགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༤༤	 ཐུན་མོང་
གིས།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དང་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་
སི་ཐན།	ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པའི་སྐརོ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་གནང་བར་
སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་དགའ་
བསུ་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་མཆོག་ལ་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་
རགོ་ཞིབ་གནང་སྟ་ེསནྙ་ཐ་ོགནང་དགསོ་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་མངའ་སྡའེ་ིགནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༣	 དང་	 ༢༤	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དགེ་ལེགས་
འཇམ་དབངས་ལགས་དང་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་གཞོན་ན་ུཚོགས་གཙོ་
ངག་དབང་དཔལ་འབརོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་
སིམ་ལར་གཞུང་དནོ་ཕགོས་བསྐདོ་ཀིས་ཧི་

མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་སྐུ་ཞབས་སནྦ་
ཌ་ར་ུདཏྟ་ཏསེ་ཡ་ (Bandaru Dattatreya) 

མཆོག་དང་།	 	 སྐ་ུཞབས་ཀུ་མཱར་གྷ་ོརཱཕ་ 
(Sqn Ldr Kumar Gaurav ADC (Mili-

tary) to Governor)	ལགས།		རངོ་དཔནོ་
སྐ་ུཞབས་ཨ་ཏ་ིཏྱ་ན་ེགི་	 (Aditya Negi, 

IAS, DC)	ལགས།		ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
ཉནེ་རགོ་རུ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་སཱན་ཇ་ེཀུན་ཌུ་	

(Sanjay Kundu, IPS, DGP) ལགས་དང་
ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་འཚམས་འད་ིཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

སྦལེ་ཀབོ་སེ་ར་བསེ་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གཉསི་ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་རང་ལོ་	༡༨	ནས་	༤༤	བར་གི་གཞིས་མི་ལགྷ་འཕྲསོ་
དང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་པ་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིབས་	༡༩	གཉན་རིམས་ཀི་འགགོ་ཁག་སནྨ་ཐུན་དང་པ་ོབརྒྱབ་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་འད་ི
ཟླའ་ིཚེས་	༢༡	ནས་རང་ལོ་	༡༨	ནས་	༤༤	
བར་གི་མི་མང་ལ་ཏགོ་དབིབས་སྔནོ་འགོག་
གི་སྨན་ཁབ་གནང་རུྒྱའི་གསལ་བསྒགས་
གནང་ཡོད་རངུ་།	 ས་གནས་ས་ཐགོ་གི་
འཛིན་སྐངོ་བཀདོ་བུས་དབང་གིས་སྔནོ་ཁབ་
དསུ་ཐགོ་རག་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་
པར་སོང་།	 སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེར་སདྨ་ཐསོ་བསམ་ནརོ་
གླངི་དང་།	 སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་
གཉསི་ཀིས་སྨན་སིྦན་གནང་བའི་ཐགོ་ནས་
ད་ེརིང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༡	

ཉནི་སྦལེ་ཀབོ་འཚོ་བདེ་ཁང་གསར་སནྨ་ཁང་
ད་ུམེ་སཽར་ཨེ་པཱ་ོལོ་སནྨ་ཁང་གི་ཏགོ་དབིབས་	
༡༩	 སྔནོ་ཁབ་རྒྱག་མཁན་ཆེད་འབདོ་ཀིས་
ད་ེསྔནོ་སྔནོ་ཁབ་རག་རུྒྱ་བསདྡ་པ་གཞིས་མི་
གངས་	 	 ༧༠	 དང་།	 གཞིས་ཆགས་ནང་
ད་ུམཉམ་གནས་བེད་མཁན་བལ་པ་ོདང་།		
ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་པ།	 	 བྷ་ིཧར།	 	 ཆ་
དྷསི་གྷར་སོགས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་བ་
མི་གངས་		༡༣༠		བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	
༢༠༠	 ལ་རིན་མེད་ཐགོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་འགགོ་ཁབ་སནྨ་ཐུན་དང་པ་ོབརྒྱབ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།ད་ེརསེ་སེ་ར་བསེ་སུའང་

དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་གངས་	༡༣༦	ལ་འགགོ་
ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད།	 ད་ེདནོ་ད་ེརིང་དམིགས་
བསལ་གོ་སིྒག་འགོ་མི་གངས་ཁནོ་བསྡམོས་	
༣༣༦	 ལ་ཏགོ་དབིབས་སྔནོ་འགགོ་གི་སནྨ་

ཁབ་ཐབོ་ཡོད།			
ད་ེལརྟ་ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་གླངི་དང་།	 སེ་
ར་སདྨ།	 སེ་ར་བསེ།	 	 བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོ
བཅས་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་མཐུན་འགུར་ཕ་བ་

གུ་འདགེས་གནང་བའི་སྟབོས་ཀིས་སྦལེ་ཀབོ་
གཞིས་ཆགས་ནང་ད་ུཡོད་པའ་ིརང་ལོ་	 ༡༨	
ནས་	༤༤	བར་གི་གཞིས་མི་གཙོ་བརོ་གུར་
པའི་མི་མང་ཡོངས་རགོས་ལ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་འགགོ་ཁབ་སནྨ་ཐུན་དང་པ་ོརེ་
ཞིག་བརྒྱབ་ཟནི་པ་བཅས།།	


