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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡེ་ཤུའ་ིརབ་བུང་ཕ་ལོ་རེན་སི་ཧྥརི་མེན་
ལགས་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་མཛད་པ།

ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཟུང་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཝ་
རན་མཆོག་གིས་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་

སྒལོ་མ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའི་ི	
གསུང་འཕནི་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
བཀའ་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོབཞག་བུང་བར་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཡོངས་ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི	 (Australian 
All-Party Parliamentary Group for 
Tibet) ཟུང་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཝ་
རན་	 (Hon. Warren Enstch)	 མཆོག་
གིས་ཕི་དིལ་བཀའ་བླནོ ་ནརོ་འཛིན་སྒོལ་མ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕིན་ཞིག་
ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།

ཕན་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་སྐུ་ཉདི་ཉ་ེལམ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ་
ད་ུབསྐ་ོབཞག་བུང་བར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
འདི་ནི་སྐུ་ཉིད་ཀི་རྨད་ད་ུབུང་བའི་གུབ་འབས་
ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	སྐ་ུཉདི་ཀི་ཧུར་བརྩནོ་དང་།	
ཐུགས་འདདོ།	 འགུར་བ་མེད་པའ་ིདམ་བཅའ་
བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན།	
ཕན་རང་ཉདི་ལ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་པ་
ཡོངས་ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཟུང་འབལེ་ཚོགས་གཙོའི་གོ་གནས་ཡོད་
པའི་ཆ་ནས་ངས་གོ་སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་སྐུ་ཉདི་ཀི་
མ་འངོས་བ་གཞག་གསར་པ་ཐམས་ཅད་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཡོངས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་
བདོ་ཀི་རང་དབང་སླར་གསོའི་སླད་འཐབ་རྩོད་
གནང་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད།	 ཕན་རང་ཉདི་
ནས་མ་འངོས་པར་གོ་སྐབས་བུང་དསུ་སྐུ་ཉིད་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའི་རེ་ལྟསོ་བེད་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཡེ་ཤུའི་སྒམོ་
སུྒབ་ཚོགས་སྡ་ེ	 (World Community of 

Christian Meditation,WCCM)	 ཞསེ་
པ་བཙུགས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བའི་དསུ་
དན་དང་བསུན་ཚོགས་པ་འཛུགས་མཁན་
དང་ཡེ་ཤུའ་ིགྲྭ་བ་ཧྥ་རྡར་ལོ་རེན་སི་ཧྥརི་མེན་		
(Father Laurence Freeman)	 ལགས་
དང་ལནྷ་ད་ུགཅིག་འདསུ་ཀི་ཤེས་པ།	 སེམས་
གཅིག	བླ་ོགཅིག (Unified Consciousness: 

One Mind and One Heart)	 ཅསེ་ཡེ་ཤུ་
པའི་བཞདེ་སལོ་ཞིག་གི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ད་
རྒྱ་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་
ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་༩	
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་གི་མཇལ་འཕད་ཁང་
དུ་ཆིབས་སུྒར་གིས་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་
མཚམས་ཡེ་ཤུའ་ིགྲྭ་བ་ཧྥ་རྡར་ལོ་རེན་སི་ཧྥརི་
མེན་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
དང་།	 བག་ོགླངེ་གུབ་མཚམས་ཡེ་ཤུའ་ིསྒམོ་
སུྒབ་བསི་གནས་ཁང་ཞིག་ལ་རབ་གནས་

ཐུགས་སྨནོ་མཛད་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 སེམས་ཅན་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་
སདོ་ཀི་འཇིག་རྟནེ་འདརི་འཚོ་ཡོད་པ་རྣམས་
བད་ེབ་འདདོ་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་
གཅིག་མཚུངས་རེད།	 ངསོ་ཀིས་འག་ོབ་
མིའི་ལྷན་སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་ནི་བམས་བརྩེ་
ཅན་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དའེ་ི
རུྒྱ་མཚན་ནི་ཕུ་གུ་རྣམས་མངལ་ལས་སྐསེ་
ཙམ་ནས་ཨ་མའི་བམས་བརྩེས་བསྐངས་
ཤིང་འཚར་ལོངས་བུང་བ་རེད།	 གལ་སདི་
ཨ་མས་བརྩ་ེབས་བསྐངས་མེད་ཚེ་སགོ་འཚོ་
མི་ཐུབ།	 མིའ་ིམི་ཚེ་ན་ིད་ེལརྟ་མག་ོབཙུགས་

ཡོད།གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་འག་ོབ་མི་རྣམས་ཀང་
སིྤ་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན་པ་
དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་པའ་ིསེམས་ཅན་
གང་ཡིན་ནའང་རང་གི་ཚོགས་པ་དའེ་ིནང་གི་
སེམས་ཅན་ཕན་ཚུན་ལ་རོགས་རམ་བདེ་པ་
ན་ིགཤིས་ལུགས་སུ་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
སབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དངེ་དསུ་ཀི་དསུ་
རབས་འདའི་ིནང་ཀདླ་པ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་
རྩལ་ད་ུབཏནོ་ནས་བམས་བརྩེ་དང་འབལེ་
བའི་བསམ་པ་བཟང་པ་ོགོང་འཕལེ་གཏངོ་
རུྒྱ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་ཡོད།	 དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་
ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ནང་བམས་སྙངི་ར་ེདང་འབལེ་
བའ་ིསླབོ་ཚན་མེད་པ་དང་།	 དའེ་ིསྐརོ་ལ་སླབོ་
ཀི་ཡང་མེད།	 མིའ་ིལནྷ་སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་

བམས་བརྩ་ེཅན་ཡིན་ནའང་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་
ཁ་ཤས་ཀི་རིང་ལ་འཁུག་རྩོད་མང་པ་ོབུང་
ཡོད་པ་དང་།	 དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་གཉསི་
པའི་དཀའ་ངལ་བུང་བ་ཚང་མས་མཁེན་
གསལ་རེད།	 ད་ེས་ྔག་ོམཚོན་བཟ་ོབའ་ིདནོ་
ད་ུདཔལ་འབརོ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཏང་
བ་རེད།	 ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་འད་ིག་ོམཚོན་མེད་
པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་ཏུ་བསུྒར་ཆེད་ཤུགས་
སྐནོ་མཁན་མང་པ་ོཡོད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་
བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་།	 བད་ེབ་འདདོ་
པ་ན་ིང་ཚོའ་ིཐབོ་ཐང་རེད།	 ད་ེབཞིན་ལནྷ་
སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་བམས་བརྩེ་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡིན་པའང་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 འད་ི
ལྟ་བུའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་པའི་
ཐོག་ངའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ངའི་གླིང་ཕན་ལྟ་
བུའ་ིས་མཚམས་ཕསེ་ཏ།ེ	 དའེ་ིདནོ་གཅིག་
པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མི་རངུ་།	 རང་བུང་
ཁརོ་ཡུག་གི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་ཁརོ་ཡུག་
རང་ངསོ་ན་ས་མཚམས་དང་རྒྱལ་མཚམས་
མེད་པས་ང་ཚོས་གོ་ལ་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་བཅིངས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 །	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་
ཤེས་རིག་ལནྷ་ཁང་གི་ཟུང་དུང་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་མཇལ་ཕད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་ཐར་ལམ་སྒོལ་མ་མཆོག་
རྣམ་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་འབལེ་
དུང་ཆེ་ལམྕ་སྐ་ུཅང་སཱན་ (L.S. Changsan) 

ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།

ལམྕ་ཅང་སཱན་ལགས་ན།ི	 རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཟུང་དུང་དང་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་ཡིན།	 ཚོགས་
འདརུ་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་
དངསོ་གུབ་ལགས་དང་།	 ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་

གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཟུང་འབལེ་ངསེ་སནོ་པ་ཨེ་ཨེ་སི་རཱ་
ཝཊ་	 (A.S Rawat)	ལགས་དང་།	པ་ིཏམ་
སིངྒ་	 (T. Pritam Singh)	 ལགས།	 ཊི་ཨེ་

སི་རཽ་ཏ་ེལ་	 (T.S Rautela)	 ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གི་ཚོགས་འདའིུ་ནང་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་རྒྱ་གར་
ནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
ད་ལའྟི་གནས་སངས་དང་འབལེ་བའི་གནད་
དནོ་མང་དག་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ལགྷ་མ་དུག་
འཛིན་སྐངོ་སངས་འཛིན་དང་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་
ལེན་ཐད་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད།	 མཇལ་
འཕད་གུབ་མཚམས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་།	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་དངོས་གུབ་ལགས།	
ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་བཅས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདརུ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

མེ་རི་སྐབས་ལགས་ཀིས་སྦརི་ནང་ཆེན་ཅནོ་ཏ་ར་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་ལས་ཁུར་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡	རེས་
གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་ཅོན་ཏ་ར་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་གཡུ་སྒོན་
ལགས་དང་།	 ཚབ་གསར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
མེ་རི་སྐབས་ལགས་རྣམ་གཉིས་དབར་ལས་
འགན་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་ལས་དནོ་ལ་སྦརི་
བདོ་ཚོགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་ལགས་ཀིས་སྤོད་དཔང་གི་འགན་ཁུར་
བཞེས་པའི་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསར་
རྙིང་དབར་ས་འགོའི་བདག་དབང་ད་ུཡོད་པའི་
རྩ་འཛིན་གིས་གཙོས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སདོ་
སོགས་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུ
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་
ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུ
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་
གནང་འདགུ	 དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུ
ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མི་ཀུ་ལ་སི་
པགེ་ས་	 (Mikuláš Peksa)	 ལགས་ཀིས་
གཙོ་སྐངོ་འགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་སཱ་ལི་མ་ཡན་བྷུན་ (Salima Yenbou) 

ལགས་དང་ཨི་ས་སྦལེ་སན་ཊོ་སི་ (Isabel 

Santos) ལགས།	 	 ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ཕག་རོགས་ལས་བདེ་
ཁག་གཅིག་དང་།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀས་
མཐོང་བསན་འཛིན་དབང་པ་ོལགས་དང་
ཕག་རོགས་རྣམ་པ།	 བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་
ལས་བདེ་རྣམ་པ།	 བལེ་ཇི་ཡམ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ཡུ་རོབ་སིད་བུས་ངེས་སནོ་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཝིན་སེན་ཊི་མེ་ཊེན་ (Mr. Vincent 

Metten)	 ལགས་ཀིས་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་
ཕ ེབས་བསུའི ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀས་མཐངོ་
བསན་འཛིན་དབང་པ་ོལགས་ཀིས་ཚོགས་
འདའུ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

ད་ེརསེ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སཱ་
ལི་མ་ཡན་བྷུན་	(Salima Yenbou)	ལགས་
ཀིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་མགནོ་འབདོ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཞུས་པ་དང་འབལེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གི་བཙན་གནནོ་འོག་མནར་སྤོད་
མྱངས་མྱོང་མཁན་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་
འབལེ་གིས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པའི་
གལ་གནད་དང་།	 ཚང་མས་མཉམ་རབུ་
བས་པ་ཡིན་ན་ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རྩོད་ཀི་
ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨི་ས་སྦལེ་
སན་ཊོ་སི་	 (Isabel Santos)	 ལགས་ཀིས་
དགོངས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་གསུངས་རེས་
བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་མི་སེར་འད་མཉམ་
དང་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེབསུྐན་རུྒྱ་ད་ེརྒྱལ་

སིྤའི་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ཀི་གཞི་རྩའི་རྩ་
འཛིན་ལམ་སནོ་ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མུ་མཐུད་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་མཐུན་ཡིག་ཆ་
ཁག་རིྩས་མེད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 སབྐས་དརེ་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཕན་རང་ཉདི་ཡུ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཕགོས་བསྐདོ་བས་ཏ་ེ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་སིྤ་དང་
ལགྷ་པར་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་པ་ེཅིང་ད་ུཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་མ་འཚོགས་སྔནོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཡར་
རྒྱས་གཏང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་བས་ཡོད།	 རྒྱལ་
སིྤའི་ཨོ་ལེམ་ཕིག་རྩེད་འགན་ཚོགས་ཆུང་		
(International Olympic Committee)	

གིས་ད་ེལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་
གནང་ཡོད།	འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་
བར་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
ཡར་རྒྱས་བཏང་མེད་སབས།	 འདས་ཟནི་
པའི་ལོ་རུྒྱས་ད་ེཉདི་བསྐར་ཟླསོ་མ་ཡོང་བ་
བདེ་དགསོ་ཞསེ་གསུངས།

དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ན།ི	 འཇིགས་
བལ་ཞེས་པའི་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་པ་ཡིན་
ཞིང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་
ས་པ་ེཅིང་ད་ུཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་འཚོགས་
ལ་ཉ་ེསབྐས།	 དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་
དང་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་ས་ཁུལ་མང་པརོ་
གསང་སབས་ཀིས་སྐརོ་སྐདོ་བས་ཏ།ེ	 ས་
གནས་མང་ཚོགས་ལ་པ་ེཅིང་ད་ུའཚོགས་
རུྒྱའི་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ལ་འདདོ་མོས་

ཡོད་མེད་དང་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བེས་ཀི་བདོ་མི་ཚོར་
དད་པ་དམ་ཚིག་ག་འད་ཡོད་མེད་བཅས་ཀི་
སྐརོ་ལ་གླགོ་བརྙན་ཕབ་སུྐན་བས་པར།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་མཚོ་སྔནོ་ཟི་
ལིང་ནས་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་འཛིན་
བཟུང་བས་ཏ་ེལོ་	 ༦	 རིང་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།	

གཞུང་དང་གཞུང་ཁངོས་མིན་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་
རྒྱལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པ་སོགས་
ནས་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་གླདོ་བཀལོ་
གཏངོ་དགོས་པའི་ངོ་རོལ་རབ་དང་རིམ་
པ་གནང་བར་བརྟནེ་ལོ་དུག་གི་དསུ་བཀག་
བརྩོན་འཇུག་ཚང་རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་བཙོན་ཁང་ནས་
གླསོ་བཀལོ་བཏང་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིདནོ་
གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀི་བལེ་ཇི་ཡམ་ཁུལ་
ད་ུཕགོས་བསྐདོ་ཀི་ལས་རིམ་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།	

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིད་ལ་ྟདང་མ་འངོས་ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤ་རང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ི
བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༧	 ནས་	 ༢༨	 བར་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་བརྷཏ་ཏ་ིབྦཏ་སམནཡྭ་སཾག་ྷ (Bharat 

Tibbat Samanvaya Sangh)	 ཞསེ་པས་
ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་དང་བདོ་མིའི་ད་ལ་ྟདང་
མ་འངོས་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་རྒྱལ་
སིྤ་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ཚོགས་འད་ུཞིག་གོ་
སིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཚོགས་འདའུ་ིསངེ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་།	ཚན་རིག་པ།	སིྤ་
ཚོགས་ཚན་རིག་པ།	 སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་
བ།	 ཤེས་ཡོན་པ།	 གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ཀིས་སོ་སོའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཉམས་མྱངོ་སྤལེ་
རེས་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 བདོ་
མིའ་ིརང་དབང་འཐབ་རྩདོ།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 བདོ་མིའ་ིརྩམོ་རིག་གིས་
ཚན་རིག་དང་།	 སྒམོ་གི་ཉམས་ལེན།	 གསོ་
བ་རིག་པའི་ཐགོ་གཞོགས་འདགེས་ཇི་ལྟར་
བེད་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་
ཡོད།

དེ་ཡང་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་
སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་
སྐབས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་མཐུན་སིྒལ་
དང་།	 འད་མཉམ།	 བད་ེའཇགས་བཅས་
ཀི་གལ་གནད་དང་།	 ལགྷ་པར་འཕགས་
བདོ་གཉིས་ཀི་གནའ་དངེ་གི་འབལེ་བའི་
སྐརོ།	བདོ་མིའ་ིནང་པའ་ིརིག་གཞུང་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་བདོ་ལ་དར་ཏ་ེབདོ་
མིའ་ིང་ོབའོ་ིགུབ་ཆ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་དང་།	
རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས།	 སུྒ་རྩལ།	 གསོ་རིག་
སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་ཕི་
དལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གནའ་བ་ོརྒྱ་
གར་གི་ནང་པའི་མད་ོསགྔས་གཉསི་ཀ་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་དཔ་ེཆ་ཁག་གི་ནང་ཆ་
ཚང་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ཚོས་ཉམས་
ལེན་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་ཡི་ག་ེདང་སུྒ་རྩལ།	 གསོ་རིག་བཅས་རྒྱ་
གར་གི་རིག་གཞུང་དང་འབལེ་བ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།

ཕགོས་མཚུགས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་བླ་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་ལ་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོགནང་གི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་རུྒྱན་ད་ུརྒྱ་
གར་ནི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་མིག་
དཔ་ེལ་ྟས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 དངེ་རབས་
འཛམ་གླངི་གི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་རྒྱ་གར་
གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
དགསོ་མཁ་ོཆགས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་
གླིང་ནང་ཞི་བད་ེདང་བམས་སྙིང་རེ་གོང་
མཐརོ་མཛད་བཞིན་པ་དརེ་འཛམ་གླིང་མི་
མང་གིས་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་གནང་གི་ཡོད་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།

གཞན་ཡང་སླབོ་དཔནོ་མ་ནཇོ་ཌིག་ཤི་ཏ	ི
(Prof. Manoj Dixit)	 ལགས་ཀིས་བག་ོ
གླངེ་གི་གལ་གནད་དང་ལས་འགན་སྐརོ་
གསུངས་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་མཁའ་དམག་
སིྤ་ཁབ་ཟུར་པ་ཨོ་པ་ིཏ་ིབཱ་རཱི་	 (Mr. O. P. 

Tiwari)	 ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་བད་ེའཇགས་
དང་བདོ་ཇི་ལྟར་རྒྱ་གར་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 རྒྱ་གར་
གི་མཁའ་དབིབས་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་པའི་
ཚན་རིག་པ་ཟུར་པ་ཤི་ཝ་སུ་བ་མ་ཎི་ཡམ་  
(Dr. N. Shiva Subramaniam) ལགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་འཕལེ་རྒྱས་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེ
བཞིན་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་
ལགས་ཀིས་མ་འོངས་པར་ཐེངས་འདིའི་
ཚོགས་འད་ུལྟ་བུ་འཚོགས་དགོས་པའི་གལ་

གནད་སྐརོ་གསུངས།	 ཨ་རི་ནས་ཡིན་པའ་ི
སྨན་པ་ཕུན་ཚོགས་སྒོལ་མ་ལགས་དང་ལྡ་ེ
ར་ལྡུན་ནས་ཡིན་པའི་སནྨ་པ་པདྨ་རྣམ་གལོ་
ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་གསོ་རིག་སྐརོ་གསུངས།	
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་སལྐ་
ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 བདོ་
མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་པ་བསན་འཛིན་
བརྩོན་འགུས་ལགས་ཀིས་འཕགས་བོད་
གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སྐརོ་གསུངས།

ཐངེས་འདིའི་བག་ོགླངེ་ཐགོ་འཛམ་གླིང་གི་
ས་ཕགོས་ཁག་ནས་མི་གངས་	 ༡༢༨	 ཙམ་
མཉམ་ཞུགས་སླད་ཐ་ོའགོད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

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

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



3 TIBETAN NEWS  1st  December 2021  བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༧	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཐགེ་ཆེན་སལོ་རུྒྱན་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐབེས་རྩ་ཁང་ད་ུགཟགིས་
སྐརོ་ཕབེས་པ།	

༄༅།	 །ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེ
ལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མོ་སི་ཁོར་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་ཐེག་ཆེན་སོལ་རུྒྱན་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་ཐབེས་རྩ་ཁང་ (FPMT) གི་
ཁངོས་གཏགོས་ཚ་ཚ་བཟ་ོསུྐན་ཁང་ཞིག་ཏུ་
གཟགིས་སྐརོ་ལ་ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
ཁོང་གིས་གསུང་བཤད་མདརོ་ཙམ་དང་ཚ་
ཚ་བཟ་ོམཁན་དང་བངླས་པ་རྣམས་དང་ལནྷ་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	
ཚ་ཚ་ད་ེདག་ཨུ་རུ་སུ་ནང་གི་ནང་པའི་ཡུལ་
ལུང་ཁག་ཏུ་བགོ་འགམེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	

ཐེག་ཆེན་སལོ་རུྒྱན་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
ཐབེས་རྩ་ཁང་ན།ི	ནང་པའ་ིཆོས་དང་།	སྒམོ་
ཉམས་ལེན།	འག་ོབ་མིའ་ིབད་ེརྩའ་ིསདླ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཁན་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་ཆོས་
ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཚ་ཚ་བཟ་ོསུྐན་

ལས་གཞི་ད་ེབ་ླམ་བཟདོ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཨུ་རུ་སུར་ཕབེས་ཐངེས་སྔནོ་མའི་སབྐས་སུ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ	དང་
བངླས་ཞབས་ཞུ་བའི་འགོ་ཁིད་ཉ་ིམ་ལགས་
ཀིས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་ལ་ཚ་ཚ་བཟ་ོ
སུྐན་གི་ལས་གཞི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ཚ་ཚ་
བཟ་ོབར་དངསོ་རྫས་གང་བདེ་སྤདོ་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་དང་བཟ་ོསངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	 ཚ་ཚ་བཟ་ོསུྐན་
གི་ལམ་སལོ་ནི་དསུ་རབས་མང་པའོི་སྔནོ་
ནས་རྒྱ་གར་ད་ུདར་བའི་ནང་པའི་སལོ་རུྒྱན་
གི་སུྒ་རྩལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 དངེ་སབྐས་ལམ་
སལོ་ད་ེཉདི་གཙོ་བ་ོབདོ་དང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་
ཁུལ།	སོག་པ་ོདང་ཨུ་ར་ུསུ་བཅས་སུ་ཧ་ཅང་
དར་ཁབ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།	 	 སོ་ཝི་ཊའ་ི	
(Soviet)	 དསུ་ཀི་རིག་གནས་གསར་བརའེ་ི
སབྐས་སལོ་རུྒྱན་ད་ེཉམ་དམས་སུ་གུར་ཡོད་
མོད།	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་ཐགེ་ཆེན་སལོ་རུྒྱན་མི་

ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐབེས་རྩ་ཁང་གི་རོགས་
མགནོ་འགོ་ནང་པའི་སུྒ་རྩལ་ད་ེསརླ་གསོ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 གཟགིས་སྐརོ་སབྐས་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས།	 ཁདེ་རྣམ་པ་ནང་པའ་ིས་ཁུལ་གཞན་
ད་ུཕབེས་ནས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་སུྒ་རྩལ་
འད་ིཉདི་སླབོ་སནོ་དང་།	 ས་གནས་ནང་གི་
ནང་པའི་མི་མང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བ་རུྒྱ་

ཡོད་པ་བཟསོ་ན་ཡག་པ་ོཡོད།	 གང་ཡིན་
ཟརེ་ན་དངེ་སང་ས་གནས་མང་པརོ་མཆོད་
རྟནེ་གསར་བཞངེས་དང་ཉམས་གསོ་བདེ་ཀི་
འདགུ་ཅསེ་གསུངས།	

སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད་ཀིས་དང་བླངས་པ་
རྣམས་དང་ལྷན་ཚ་ཚར་རབ་གནས་གནང་
ཞིང་།	 ཚ་ཚ་ད་ེདག་ན་ིད་ལ་ྟཀལ་མ་ཨི་ཀི་

ཡ་ (Kalmykia) ར་ུབཞངེས་བཞིན་ཡོད་
པའ་ིཀིཊ་ཆེ་ནརི་	 (Kitchenir)	 ལ་ྷཁང་
ལ་ཞལ་འདབེས་གནང་རུྒྱ་རེད་འདགུ	 	 ལ་ྷ
ཁང་གསར་བཞངེས་ཀི་ལས་གཞི་ན་ིསིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལོའི་ཆ་ཤས་ཙམ་
མ་ཟད།	 གངོ་གསེབ་ཏུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཞབས་
ཀིས་བཅགས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བའི་
དསུ་དན་ད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 ལ་ྷཁང་ད་ེཉདི་ས་གནས་མི་མང་
ནས་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་ཆེད་བཞངེས་རུྒྱར་དམ་བཅས་པ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ་བཅས།།	

རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་མཉམ་ལས་དང་འཕལེ་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་
ནས་བདོ་མིའ་ིཞུ་གཏུག་ཡི་ག་ེངསོ་ལེན་གནང་བ།

༄༅།	།རྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་ལེམ་ཕགི་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་ཆུང་	 (International Olympic 

Committee) གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་
མཉམ་ལས་དང་འཕལེ་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སནོ་ཁག་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་ས་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིདགུན་
དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་དུ་འཚོགས་རུྒྱའི་ཐག་
གཅོད་བས་པར་སུད་སིའི་ནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་སུད་བདོ་མཐུན་གགོས་ཚོགས་པ་
དང་།	ཡུ་རོབ་བདོ་རིགས་གཞནོ་ནའུ་ིམཐུན་
ཚོགས།	 སུད་སི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་པ།	
སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཌཡན་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་བཅས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི ་དཔལ་
འབརོ་མཉམ་ལས་དང་འཕལེ་རྒྱས་མཐུན་
ཚོགས་	 (Organization for Economic 

Co-operation and Development)	ཞསེ་
པར་ཞུ་གཏུག་ཡི་ག་ེཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	རྒྱལ་
སིྤའི་དཔལ་འབརོ་མཉམ་ལས་དང་འཕལེ་
རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཞུ་གཏུག་ཡི་
ག་ེད་ེངསོ་ལེན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༣	ཉནི་ཞུ་གཏུག་

ཡི་ག་ེད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་མཉམ་ལས་
དང་འཕལེ་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ད་ཚིགས་
སངེ་བཞག་ས ་ེབར་འདུམ་བ་རུྒྱའི ་མོས་
མཐུན་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ད་ེཡང་གོང་འཁོད་གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཞུ་གཏུག་ཡི་ག་ེདའེི་ནང་
རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་ལེམ་ཕིག་རྩེད་འགན་ཚོགས་
ཆུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	ལྷ་ོསོག་པ།ོ	ཧངོ་ཀངོ་།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་གཞན་བཅས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་རྟགོས་བཞིན་ད་ུརྒྱལ་
སིྤའི་དཔལ་འབརོ་མཉམ་ལས་དང་འཕལེ་
རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སནོ་
ཁག་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་ས་ེཕི་ལོ་	
༢༠༢༢	 ལོའ་ིདགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་
ད་ུའཚོགས་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་བས་པར་སྐནོ་
བརདོ་དང་འབལེ་ཞུ་གཏུག་གནང་ཡོད་པ་
འཁདོ་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཞུ་གཏུག་ཡི་གེ་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་དག་གནནོ་
ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་བས་དང་བདེ་
བཞིན་པར་བརྟནེ་ད་བར་བདོ་མི་གངས་	
༡༥༥	 ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་བཙན་
དབང་གིས་ངལ་རྩལོ་བདེ་ད་ུབཅུག་ནས་ཅ་
དངསོ་ཚོང་བཀམ་བདེ་བཞིན་པ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་
འགན་ཚོགས་ཀི་སིྦན་བདག་དང་།	 མཉམ་
འབལེ་ཁག	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ི
པ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་དང་
འབལེ་བའི་ཚོང་རྫས་མཁོ་སྤདོ་བདེ་མཁན་
རྣམས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་ངལ་རྩོལ་
བསུྒར་བཀོད་ཁང་དང་ཐད་ཀར་རམ་སྐརོ་
ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་འཁདོ་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་པའ་ིརྩདེ་འགན་པ་ཨི་ནས་ཀན་ཊར་
ལགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་འཕནི་

གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་
ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་རྩེད་འགན་
ཚོགས་པའི ་རྩེད་འགན་པ་ཨི ་ནས་ཀན་
ཊར་ (Enes Kanter)	 ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གི་བཙན་གནནོ་འགོ་ཡོད་པའི་གཞིས་
ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་འཕནི་གནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གི་བཙན་གནནོ་འོག་མནར་གཅོད་མྱོང་
བཞིན་པའི་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་
གནང་གི་ཡོད་སྐརོ་ཤེས་རྟགོས་བུང་བས་
ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཡོད།	 ཁདེ་ལ་ྟབུའ་ི

སྙན་གགས་ཅན་གི་མི་ས་ཞིག་གིས་
རྒྱབ་སྐོར་གིས་བདོ་མིའི་འབདོ་སྒ་
ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་བར་ཕན་ཐགོས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ེ
ནི་གཞིས་བེས་བདོ་མི་རྣམས་དང་།	
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་
དབང་སྒརེ་སྤདོ་ཀི་དབང་བསུྒར་འགོ་
སྡགུ་སྦངོ་མྱངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ལའང་
བླ་ོསྤབོས་དང་རེ་བའི་རུྒྱ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	ཅསེ་དང་།		

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང ་ གིས ་
ཡོངས་ཁབ་ཀི་མང་གཙོ་དང་།	 རང་དབང་།	
ཁིམས་ཀི་དབང་བསུྒར་གི་རིན་ཐང་རྡགོ་
རོལ་ད་ུགཏངོ་སླད་དཔལ་འབོར་གི་ནསུ་
ཤུགས་ཇ་ེཆེ་དང་ཛ་དག་ཏུ་ཇ་ེདག་བདེ་སྤདོ་
བདེ་པའ་ིགཉན་འཕང་ཆེ་བའ་ིསབྐས་སུ་ཁདེ་
ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།	

ཕན་རང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་
བདོ་མིའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉིད་ཀིས་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་ཆེད་ལངས་
ཕོགས་བརྟན་པ་ོབཟུང་གནང་བར་བཀའ་
དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་
བཅས།།	

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

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་	
གཟགིས་པར་འཚལ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་ཕི་སདི་གསར་འགདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་ཕི་སདི་གསར་འགདོ་
མཐུན་ཚོགས་	 (Indian Association of 

Foreign Affairs Correspondents)	ནས་
མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༢༦	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའ་ིབས་ིགནས་ཁང་ (India 

International Centre) ད་ུརྒྱ་གར་གི་ཕི་
སིད་གསར་འགོད་མཐུན་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་
པ་དང་ལྷན་ད་ུམཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་གསར་འགདོ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་འབལེ་མཐུད་པ་དང་འགན་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཝི་ཇ་ེནཱ་ཡག་	 (Vijay Naik) 

ལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་

རིང་མཆོག་གི་སྐརོ་གསར་འགོད་པ་རྣམས་
ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་
གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ནས་གླངེ་མོལ་
གི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
གནང་བ་དང་འབལེ་རྒྱ་གར་གི་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་གགས་ཅན་ཨེ་ཤི་ཨན་
ཨེ་ཇི་	 (Asian Age)	 དང་།	 པ་ིརིན་ཊི།		
(The Print)	ཊི་བྷུན།	(The Tribune)	ཝ་

ཡར།	(The Wire)	སོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་གངས་
༢༠	ལགྷ་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སིྤའ་ིསྐརོ་དང་།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སདི་བུས།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་ལ་རེ་བ་ཇི་གནང་གི་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསར་
འགདོ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་
སླབོ་དཔནོ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

ཁིམས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་
ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་	 (Micheal van Walt van 

Praag)	 མཆོག་གིས་ད་ེས་ྔབདོ་ཀི་གནས་
བབ་ཅསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཅིག་བརྩམས་ཡོད་པ་
དང་།	 ཉ་ེཆར་ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་
གནད་བསྡསུ་ (The Tibet Brief 20/20) 

ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་ཅིག་བརྩམས་པའི་ནང་
ས་ྔམོ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་བདོ་ན་ིརང་བཙན་
གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ནམ་ཡང་ཆགས་མྱངོ་
མེད་པ་གསལ་ཡོད་ལ།	 རྒྱ་ནག་གིས་ནམ་
ཡང་བདོ་ཀི་བདག་དབང་བཟུང་མྱངོ་མེད།	
ཅེས་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་

རིག་གཞུང་།	ད་ེབཞིན་སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་
པ་རྩ་གཏརོ་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསར་འགོད་པ་རྣམ་པའི་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་
འདབེས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་དང་
བདོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཇི་ལརྟ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 མཐར་རྒྱ་གར་གི་
ཕི་སིད་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཟུང་
འབལེ་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་སན་ཇ་ེཀ་
པུར་	(Sanjay Kapoor) ལགས་ཀིས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་
རྣམ་པའི་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིའི་རང་དབང་
འཐབ་རྩདོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་ཀིས་
བླ་ོསྐེད་གསར་པ་ཞིག་བསུྐན་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་རྒྱལ་སིྤའ་ིལྷ་ོསོག་ཀུ་རལུ་ཏའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པར་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབུམ་	
རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་	
ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོར་ (Tokyo) 

ཚོ ག ས ་ པ འི ་ རྒྱ ལ ་ སིྤ འི ་ ལྷ ོ ་ སོ ག ་ པ ོའི ་	

ཀུ་རུལ་ཏའི་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པར་	
(2nd International South Mongolian 

Kurultai  Congress)	 མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་འབུམ་རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས་རྒྱལ་སིྤའི་ལྷ་ོསོག་པའོི་ཀུ་རུལ་
ཏའི་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པར་མཉམ་

ཞུགས་ཀིས་གོ་སིྒག་པ་རྣམ་པར་འཚམས་
འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའི་ལྷ་ོསོག་པའོི་

ཀུ་རུལ་ཏའི་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པར་
གནང་བའི་གསུང་འཕནི་དང་ཉ་ིཧངོ་སདྐ་ད་ུ
ཕབ་བསུྒར་ཞུས་པའི་གསུང་འཕིན་སྒོགས་
སྦང་གནང་ཡོད།	 	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་མཆོག་གིས་གནང་བའི ་
གསུང་འཕནི་ནང་ཚོགས་ཆེན་ད་ེན།ི	 ལོ་
ངོ་བཅུ་ཕག་མང་པའོི་རིང་གདགུ་རུྩབ་ཆེ་

ཞིང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གཉའ་གནནོ་སྡུག་སྦངོ་
འགོ་ལྷ་ོསོག་ས་གནས་སུ་ཆོས་དད་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་ཀི་རང་
དབང་ཉམས་ཆགས་སུ་ཕིན་པའ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་
ལས་གུབ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་འཛམ་གླིང་མི་མང་
གིས་ད་ོསང་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་ལྟ་བཞིན་པའི་
སབྐས་འདིར་རྒྱལ་སིྤའི་ལྷ་ོསོག་པའོི་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་གཉསི་པ་ལ་ྟབུ་ན་ིསརྔ་ལས་ལགྷ་
དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཛ་དག་ཅན་དུ་གུར་
ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 	 གཞན་ཡང་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལྷ་ོ
སོག་གི་མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེགནང་བ་དང་སྦྲགས།	 མ་འངོས་པར་
མཉམ་ལས་ཀི་ནསུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་
ཐགོ་ཚང་མར་རང་གི་མ་འངོས་པའི་གནད་
དནོ་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱའི་རང་དབང་ཡོད་པ་
བཟ་ོརུྒྱའ་ིཐད་འབད་བརྩནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་

གསུངས་འདགུཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ཉ་ིཧངོ་གི་
དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
རྣམ་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་འཚམས་
འད་ིདང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མ་ཐུབ་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་
ཀང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་འཕནི་གནང་ཡོད་
པ་རེད།	ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ཕབེས་མ་ཐུབ་པའ་ི
ཁངོས་ཉ་ིཧངོ་ལྷ་ོསོག་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི	 (Japanese Parlia-

mentary Group for South Mongolia ) 

	ཚོགས་གཙོ་དང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིསདི་
བླནོ་འསོ་མི་ལམྕ་ཊ་ཀ་ེཡི་ཆི་སཱ་ན་ེ (Takaichi 

Sanae)	 ལགས་ཀིས་གསུང་འཕནི་གནང་བ་
ད་ེཉདི་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའ་ི	 (Liberal Democratic Party) གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སུ་གྷ་ིཊ་མེའ་ོ	 (Su-

gita Mio )	 ལགས་ཀིས་སྒགོས་སྦང་གནང་
ཡོད།	 སོག་པའོ་ིཀུ་རལུ་ཏའ་ིལནྷ་ཚོགས་

(Mongol Kurultai conference)	 ཀི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཤཱཱུབ་ཆུཊ་ཏམེ་ཚལ་
(Shobchuud Temtselt)	 ལགས་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཚོགས་བཅར་བ་མང་པ་ོཞིག་ད་
ཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།མཐར་
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་སིྤ་མོས་ཐགོ་ལྷ་ོ
སོག་པའོི་མངནོ་འདདོ་ད་ེརང་དབང་དང་
དན་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིབསྒགས་
གཏམ་སྤལེ་ཡོད།	 ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་གསར་
འགོད་པ་ཁག་གཅིག་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	
ཚོགས་ཆེན་གི་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ང་ོ
དབེ་བརུྒྱད་ཐང་གཏངོ་གནང་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འབུམ་རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་ལནྷ་ད་ུཉ་ིཧངོ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་ཀུན་དགའ་ལགས་
ལནྷ་བཅར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིསྐ་ུམགནོ་འཆར་འགདོ་པ་སྐ་ུཞབས་བྷུ ་པ་ེཤི་ཀུ་མར་མཆོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།
༄༅།	 །ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིསྐ་ུམགནོ་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ (Indus Basin  

Organisation, Central Water Com-

mission)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པའ་ིའཆར་
འགོད ་ པ ་ སྐུ ་ ཞབས ་བྷུ ་ པ ེ ་ ཤི ་ ཀུ ་ མར ་  
(Shri. Bhupesh Kumar, Superintend-

ing Engineer, (Coordination) མཆོག་
གིས་ས་ེཁདི་པའི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༤	ནས་	༢༥	
བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ཀངྒ་ར་རྫངོ་ད་ུ
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་ཕབེས་པ་

དང་བསནུ།	 ཕི་ཚེས་	༢༥	ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་	༥།༡༥	ཙམ་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ལྷན་ཁང་དུ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕ ེབས་གནང་
སོང་།སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་
སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་
ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་དང་འབལེ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་
ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་སྐརོ་སོགས་ངོ་སྤོད་
སྙངི་བསྡསུ་རེ་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་མུ་མཐུད་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་

སྐོར་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུས་གནང་སོང་།	ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ལ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དན་རྟནེ་ཕག་
རྟགས་དང་།	སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་པར་
བསུྐན་ཞུས་པའི་དཔ་ེདབེ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་
ཕུལ་རསེ།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་གནང་སོང་།	 སྐ་ུཞབས་
ཁངོ་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་
པ་ོབུང་སྐརོ་གསུངས་གནང་སོང་བ་བཅས།


