
༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་ རིང་
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་
གི་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་། 
ངལ་རོལ་གོང་སྤལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་
སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་དང་། མི་འབརོ་དང་
སྐབས་བཅོལ། གནས་སྤ་ོལས་དནོ་
ཚན་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་རྒྱས་རོགས་སྐརོ་ང་ོ
ཚབ་ལས་དནོ་ཁང་ (U.S. Agency 
for International Development)  
གི་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་
གིས་ཨ་རིའི ་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པ་ད ེ་དག་
གིས་མུ་མཐུད་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་རྒྱྱུ ན་
གནས་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་སླད་
རོགས་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འི ་ ཆོད་སེམས་
བརྟན་པ་ོཡོད་པ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་
བྱུང་སྐབས་རང་ཉིད་ལ་སེམས་ཤུགས་
འཕར་མ་བསྐདེ་བྱུང་ལ། མཇལ་འཕྲད་
ད་ེབཞིན་དནོ་ཕན་ལྡན་པའང་བྱུང་། ང་
ཚོའི་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ཕི་གསལ་ནང་
གསལ་དང་མཉམ་ལས་བ་རྒྱྱུ འི་རེ་ལྟསོ་
བདེ་ཀི་ཡོད། ཅེས་ཊུ་ཝི་ཊར་བརྒྱྱུད་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༠༢ ཉནི་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་
ནས་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་ནང་
འཁོད་དནོ། ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོ
ལྷན་ཁང་གི ་སིྒག་གཞི་ད ོན་ཚན་བཅྱུ ་
དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པའོི་དགོངས་
དནོ། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་རྣམས་སིད་སྐངོ་དང་བཀའ་བླནོ་
ཚང་འཛོམས་ཞིབ་གོས་དག་འདམེས་
ཀིས ་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐ ོ་འ ཛུགས་
གནང་བར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མཆོག་ གི ་སྐུ ་ཚབ ་ ཀི ་མཚན་
གནས་བསྩལ་རྒྱྱུ ། ཞེས་གསལ་བ་
ལྟར་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་སུད་
སི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་དུ་བསྐ ་ོགཞག་
བསྩལ་དནོ་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༠༦ ཚེས་ ༢༢ ནས་ལས་ཁུར་འགོ་
འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ་གནང་ སོང ་བའི ་
གསལ་བསྒགས་སུ། བཀའ་དུང་ཡིག་
ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༠༢ ལ། ཞེས་འཁོད་ཡོད།།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

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

སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐྱོང་མཆྱོག་གྙིས་

ཨ་རྙིའྙི་རྱོགས་སྐྱོར་ཚན་པའྙི་

སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅྙིག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་བ།

འཕྲྙིན་ལས་ཆྱོས་སྐྙིད་ལགས་སུད་

སྙི་སྐུ་ཚབ་དྱོན་གཅྱོད་དུ་བསྱོ་

གཞག་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་ཇསོ་རེ་མོས་ཧརོ་ཊ་མཆོག་ཊི་
མོར་ལེས་ཊིའ་ིསདི་འཛིན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འཕྲནི་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༤ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་སྐུ་ཞབས་ཇསོ་རེ་མོས་ཧརོ་ཊ་མཆོག་ཊི་
མོར་ལེས་ཊིའི་སིད་འཛིན་ད་ུབདམས་ཐོན་
བྱུང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྲིན་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས། སྐ་ུ
ཉདི་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཙམ་ལ་རྡ་སར་
ཕབེས་པའི་སབྐས་ནས་བཟུང་ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་

རྒྱྱུ ན་རིང་ང་ོཤེས་གགོས་འདསི་བྱུང་བར་
དགའ་སྤ་ོཆེ།

ད་ཆ་སྐུ་ཉདི་ལ་སརླ་ཡང་འགན་ཁུར་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡོད་པ་དང་། སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་ཁདི་འགོ་

ཊི་མོར་ལེས་སིའི་འབངས་མི་སེར་ཚོས་མུ་
མཐུད་ཞི་བད་ེདང་། འབརོ་བ། ཡར་རྒྱས་
ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་ངསེ་རེད། ལགྷ་པར་སྐ་ུ
ཉིད་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་གི་ཉམ་ཐག་ཚོའི་
བད་ེསྡགུ་ལ་གཟགིས་སྐངོ་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་དང་།  
ཊི་མོར་ལེས་ཊིའ་ིམི་མང་གི་རེ་བ་དང་མངནོ་
འདདོ་བསྒྱུབ་ཆེད་སྐུ་ཉདི་ཀིས་འབྱུང་འགྱུར་
གདངོ་ལེན་བ་དགོས་རིགས་ལ་གདངོ་ལེན་
བ་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ། ཞསེ་གསུངས་
འདགུ །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སྟག་ལོ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་
བས་པའི་ཨ་རིའི ་མང་གཙོ་གོང་སྤལེ་བསྟི་
གནས་ཁང་ (National Endowment for 

Democracy) གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་སྤ ེན ་པ ་ ཚེ ་ རིང ་
མཆོག་དང་ལྷན་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་
གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་གོང་སྤལེ་
བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་
ཌེ་མོན་ཝིལ་སན་ (Damon Wilson) 
ལགས་ཀིས་བ ོད་མིའི ་བླ་ན་མེད་པའི ་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སལོ་གཏདོ་མཛད་པའི་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་ལ་རསེ་
སུ་ཡི་རང་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་
དུ་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་མ་ཐག་མགོན་པ ོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའི་མང་གཙོ་སོལ་གཏདོ་དང་བསྒྱུ ར་
བཅོས་མཛད་ཡོད་པ། ད་ཆ་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མིག་དཔ་ེལྟ་

སའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དབུ་ཁིད་གནང་གི་ཡོད། ཅེས་དང་།
ཨ་རིའི་མང་གཙོ་གོང་སྤལེ་བསྟི་གནས་
ཁང་གི་ངསོ་ནས་ད་ེསྔ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གདན་
ཞུས་ཀིས་མང་གཙོའི ་གཟེངས་རྟགས་
ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི ་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང་བ ོད་
མིའི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས།གཞན་ཡང་
ཁོང ་ གིས་བཙན་བོལ ་བ ོད ་ མིའི ་མང་
གཙོ་སིྒག་འཛུགས་ནི་སྐབས་བཅོལ་བའི་
མང་གཙོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་གཞན་
རྣམས་ཀིས་ཀང་མིག་དཔེ་ལྟ ་འོས་པ་
ཞིག་རེད། ཅེས་གསུངས།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་
ཨ་རིའི ་མང་གཙོ་གོང་སྤལེ ་བསྟི་གནས་
ཁང་གིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་
འཕལེ་རིམ་དང་། ལྷག་པར་བདོ་མིའི་
མང་གཙོ་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པར་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་འགོ་བཙན་བལོ་
བ ོད ་མིའི ་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་
བཞིན་པའི་སྐརོ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བཙན་བོལ་བ ོད ་མིའི ་ སིྤ ་ ཚོགས་གཏོར་
བཤིག་གི ་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་བཞིན་ཡོད་
ནའང་། བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
སོ་སོའི་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་འཛིན་སྟངས་
ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྡགོ་ར་

གཅིག་སིྒལ་ཐོག་བདོ་དནོ་འཐབ་རོད་བེད་
རྒྱྱུ འི ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།དེ་རེས་ཨ་རིའི ་མང་གཙོ་
གོང་སྤལེ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
གཞོན ་པ ་སྐུ ་ཞབས་བྷི ་ རི ་ཨན་ཇོ ་ སེ ་ཧི ་ 
(Brian Joseph) ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་
སིྤའི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་༸པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་འཛིན་
བཟུང་བཙན་འཕྲགོ་བས་རསེ་ད་བར་པཎ་
ཆེན་ཆྱུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་གང་ད་ུཡོད་མེད་
དང་སྐུ ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡིན་མིན ་གི ་
གནད་དནོ། མང་གཙོ། འཛམ་གླིང་ཞི་
བདེ་དང་བདེ་འཇགས་སོགས་ཀི་བརོད་

གཞི ་ཁག་གཅིག་ གི ་སྐ ོར ་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་རང་
དབང་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པར་
ད་ེའབལེ་འགན་ཁུར་གསལ་བཤད་བེད་
འཇུག་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཀང་བཏནོ་ཡོད།
ཕོགས་མཚྱུངས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
ནང་འགོ་བའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་བབ་
ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱྱུར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
ངསོ་ནས་འཛིན་སྐངོ་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབལེ་བའི་ཁིམས་
ཡིག་ཡུ་གུར་ངལ་རོལ་སྔནོ་འགོག་ཁིམས་
ཡིག་དང་། བདོ་དནོ་སདི་བྱུས་དང་རྒྱབ་
སྐོར་ཁིམས་ཡིག་ལྟ་བུ་རྣམས་ལག་བསྟར་
ཚགས་ཚྱུད་བདེ་འཇུག་དགསོ་པའ་ིནན་སྐལུ་
ཞུས་ཡོད། །

ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ིཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ིལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐའོ་ིནང་རྒྱ་ནག་སརླ་
ཡར་དམིགས་བསལ་བླ་ོའཚབ་བ་ཡུལ་ད་ུགྱུར་བའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ངསོ་འཛིན་གནང་བ། 

༄༅། །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་
རང་དབང་ སུང ་སྐོབ ་ཚན་པས་ ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༢༢ ལོའ་ིལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་བཏནོ་
ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་ཐ་ེབའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨཕ་ག་
ནསིྟྟཱན་དང་། བང་ཀ་ོརི་ཡྟཱ། པྟཱ་ཀིསྟྟཱན། ཨུ་
ར་ུསུ། འབར་མ་སོགས་དམིགས་བསལ་
བླ་ོའཚབ་བ་ཡུལ་ད་ུགྱུར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་
ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད། 
སྙ ན ་ ཐོའི ་ ན ང ་ རྒྱ ་ ནག ་ གི ་ ཚན ་ པའི ་
ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་རྒྱ་ནག་
ཏུ ་ ཆོས ་དད ་རང ་དབང ་གནས ་བབ ་
ཇེ ་ སྡུ ག ་ ཏུ ་ ཕི ན ་ ཡོ ད ་ པ ་ འཁོད ་ ཡོ ད །  
རྒྱ ་གཞུང ་ གིསབཙན ་དབང ་ གིས ་ ་ མུ ་
མ ཐུད ་ ཆོས ་ ལུགས ་རྒྱ ་སྒྱུ ར ་ གི ་ སི ད ་
བྱུ ས ་ ལ ག ་ བ སྟ ར ་ བ ས ་ པ ་ མ ་ ཟ ད །  

ཆོས་ལུགས་ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་རསེ་འབང་
པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
དབང་བསྒྱུ ར་དང་ལྟ་བར་རྒྱབ་སྐོར་བེད་
དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་བཏནོ་ཡོད་ཅེས་
འཁདོ། 
མུ་མཐུད་སནྙ་ཐའོ་ིནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི ་འཐབ་
ཕོགས་གཅིག་འགྱུར་མངའ་འོག་ཆོས་
ལུགས་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་པ་སོགས་ང་ོཚབ་
ཁང་གིས་དག་ེའདནུ་པ་དང་། ཆོས་སྡ།ེ ད་
ཐགོ་ཆོས་དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་
ཕགོས་དམ་བསྒགས་བ་ཆེད་བཙན་ཁིམས་
གསར་པ་བཀོད ་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་ཅེས་
གསལ། 
ལྷག་པར་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་འབེལ་ནས་སྙན ་ཐོའི ་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་ལ་དག་
གནནོ་མུ་མཐུད་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་སྟནོ་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་སནྙ་ཐའོ་ིནང་། ཕི་
ཟླ་ ༠༥ པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་
འབལེ་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་
པའི་ནང་ད་ུབདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་རྒྱ་སྒྱུར་
གི་སིད་བྱུས་ལ་ནན་ཏན་གསལ་བཤད་བས་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༠༧ ནང་རྒྱ་ནག་
གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་བདོ་ད་ུབསྐོད་
ད ེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི ་ ཆོས་ལུགས་
སིད་བྱུས་ཆ་ཚང་བ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱྱུ འི ་
གལ་གནད་སྐརོ་ནན་བཤད་བས། ཕགོས་
མཚྱུངས་ས་གནས་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ཀི་ལྟ་
བ་བར་ེསྒྱུར་ཆེད་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་
བས་པ་མ་ཟད། བདོ་མི་རྣམས་དགནོ་སྡ་ེ

ཁག་ཏུ་མཆོད་མཇལ་འག་ོརྒྱྱུར་བཀག་སྡམོ་
དང་། ཆོས་ལུགས་ཀི་གནས་དང་མཚོན་
དནོ་རྣམས་གཏརོ་བཅམོ། ༧གངོ་ས་ཏྟཱ ་ལའ་ི
བ་ླམའི་གསུང་ཆོས་ཉན་མཁན་དང་ཁངོ་གི་
སྐ་ུཔར་ཉར་མཁན་རྣམས་འཛིན་བཟུང་ཉསེ་
ཆད་གཏངོ་གི་ཡོད་ཅསེ་བཀདོ་ཡོད་པ་རེད། 
ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་གཉརེ་ནང་རྒྱ་གཞུང་
གིས་གོ་རིམ་ལྡན་ཞིང་མུ་མཐུད་ཆོས་དད་
རང་དབང་རྡགོ་རོལ་རིས་མེད་གཏངོ་བཞིན་
པར་ཨ་རི་གཞུང་ངོས་ནས་སླར་ཡང་རྒྱ་
ནག་ད་ེབཞིན་དམིགས་བསལ་བླ་ོའཚབ་ཡོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁོངས་སུ་ངསོ་འཛིན་གནང་
དགསོ་ཞསེ་དང་། ཨ་རི་གཞུང་གིས་འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐ་ེབའི་རྒྱལ་སིྤའི་
བླ་ོམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལྷན་མཉམ་རུབ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༤ 
ཚེས་ ༢༧ ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་ཕ་རྟཱ ན་སིའི ་སིད་འཛིན་གི་

འོས ་བསྡུ ་ ཆེན ་ མོའི ་ཁོད ་ཕ ་རྟཱ ན ་ སིའི ་
སིད་འཛིན་ལས་ཐོག་སྐུ ་ཞབས་ཨེམ་མེ་
ནལུ་མེ་ཁི་རོན་ (Emmanuel Ma-

cron) མཆོག་སླར་ཡང་སིད་འཛིན་ད་ུ
བདམས་ཐོན ་བྱུ ང ་བར ་དགའ་བསུའི ་
འཚམས་འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ། ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་

གཞིས་བེས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྐུ་ཉིད་ཕ་རྟཱན་སིའི་སིད་འཛིན་གི་འསོ་
བསྡུ་ཆེན་མོའི་ཁདོ་སླར་ཡང་ལོ་རྒྱྱུ ས་རང་

བཞིན་ལྡན་པའི་འོས་བསྡུའི ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
པར་དགའ་བསུའི ་འཚམས་འདི་ ཞུ ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། སྐུ་ཉདི་སིད་འཛིན་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་
ཁ་ཐོབ་པ་དསེ་ཕ་རྟཱ ན་སིའི་མི་མང་གིས་

སྐུ ་ ཉིད ་ ཀི ་ད བུ ་
ཁིད ་ ཀི ་གནས ་
བ བ ་ ལ ་ ཡི ད ་
ཆེས ་ བླ ོ ་ གཏད ་
གནང ་ གི ་ ཡོ ད ་
པ ་ མ ཚོ ན ་ གི ་
ཡོད། དངེ་སང་
ཕ་རྟཱན་སིའི་ནང་
བ ོད ་ མི ་ཇེ ་མང་
དུ ་ འགོ ་ བ ཞི ན ་
ཡོད་ལ། བདོ་

མི་ཚོས་ཕ་རྟཱ ན་སི་ནི་སོ་སོའི་ཁིྱམ་གཞིས་
གཉསི་པ་ལྟ་བུ་རི་ཡི་ཡོད།
ཕ ་ རྟཱ ན ་ སི འི ་ ད བུ ་ ཁི ད ་ རི མ ་ བོ ན ་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕ་རྟཱན་སིའ་ིསདི་འཛིན་ལས་ཐགོ་སྐ་ུཞབས་ཨེམ་མེ་ནལུ་མེ་ཁི་རོན་མཆོག་སརླ་ཡང་སདི་
འཛིན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འཕྲནི་གནང་བ།

དང་། སིད་དནོ་མི་སྣ། གཞུང་དང་
གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་ཚོགས་པ། ད་ེ
བཞིན་མི་སྒརེ་པ་སོགས་ནས་གཏངོ་ཕདོ་
ཆེན་པ་ོདང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་སྒ་ོ
ནས་བདོ་མི་དང་། བདོ་མིའི་རང་དབང་
དང་བདནེ་པའི་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་
པས། འབལེ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚང་མར་
བཀའ་དིན ་ཤིན་ ཏུ ་ ཆེ ་ཞེས་ཞུ ་རྒྱྱུ ་ ཡིན།  
ཕ ་རྟཱ ན ་ སིའི ་ག ཞུང ་མང ་གཉིས ་ནས ་
མུ ་མཐུད་འདི་ལྟ ་ བུའི ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བཞིན་པ་དསེ་དག་གནནོ་འོག་ཡོད་པའི་
གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་
སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་སྐེད་ད་ུའཇུག་གི་
ཡོད།
སྐུ་ཉིད་སིད་འཛིན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མང་
གཙོ་དང་། རང་དབང་། འད་མཉམ་
བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་གི ་ ཡོད ་ལ། 

སྐུ ་ཉིད་ཀི་དབུ་ཁིད་འོག་ཕ་རྟཱ ན་སི་ཡིས་
བསྐར་དུ་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་དང་ཆེ་
མཐོང་གི་ཕོགས་སུ་བཞེངས་ནས་སྐུ་ཉིད་
ཀི་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་
ཚྱུན་གི་འབལེ་ལམ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དང་ཆེ་མཐོང་གཙོ་འདནོ་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པའི་རང་ཉིད་ལ་གདངེ་ཚོད་བརྟན་
པ་ོཡོད། སླར་ཡང་ངས་འཚམས་འད་ི
དང་འབལེ་སྐུ་ཉིད་ཀི་མ་འངོས་པའི་བེད་
སྒ་ོམཐའ་དག་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད།།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་གཞོན་པདྨ་གཡུ་

འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀུ་ཀངི་ཁུལ་ད་ུའཕྲདོ་བསྟནེ་སྐརོ་རྟགོ་ཞིབ་གནང་བ།
སྒནོ་ལགས་དང་། ལས་དུང་བསོད་ནམས་
སྒལོ་མ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༤ ནས་ ༠༧ བར་ཀུ་
ཀིང་ཁུལ་དུ་ཆེད་ཕ ེབས་ཀིས་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ། གཞིས་གངོ་
ཁག་གི་སིྤ་མི་དང་ལནྷ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་སུ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་
དང་། ད་ེབཞིན་གཞིས་མི་མང་ཚོགས་དང་
ལནྷ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་
གནས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའི་རྟགོ་
ཞིབ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༤ ཉནི་མི་མང་ཚོགས་
འདུའི ་སྐབས་དུང་གཞོན་པདྨ་གཡུ་སྒོན་

ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་གཞི་གཙོ་ཆེ་ཁག་
སྟ་ེསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་དང་། ཆྱུ་
དང་གཙང་འཕྲདོ་ལས་གཞི། མ་དང་བིས་
པའ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་གཞི། སེམས་ཁམས་
འཕྲོད ་བསྟ ེན ་དང་མོས་རྫས་ལོག་སྤོད ་
སོགས་ཀི་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་བར་མང་
ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད། 
ཉནི་རྒྱབ་པ་ིལ་ཨིན་ (Piline) དང་།  ལྟཱ་
ལི་བསྷ་ཏ་ི (Lalibasti) ཨེ་ཨེལ་སི་ལ་ཨིན། 
(Alc Line) བ་ིཧྟཱར་རི་ལ་ཨིན་ (Bihari-
line) པད་བསྐངོ་བཅས་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་

ཚེས་ ༥ ཉནི་ཀ་ོཔུ་ (Kopu) དང་། བྷ་ོ
ན། (Bona) ནརོ་བུ་གླངི་། དག་ེགླངི་བཅས། 
ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་ཉ་ེརིང་ (Nyering) 
དང་། མྱུ་བསྐངོ་། (Nyukong)  མན་
ཀ་ོཊ། (Mankota) དཔལ་དབིངས་སྡམེ། 
(Payingdem) བཅས་ཁ་ཐརོ་ས་གནས་
ཁག་ཏུ་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའི་རྟགོ་
ཞིབ་གནང་ཡོད། ཉནི་བཞི་པ་སྟ་ེཕི་ཚེས་ 
༧ ཉནི་བཀ་ཤིས་སྒངོ་ད་ུའཕྲདོ་བསྟནེ་དང་
འབལེ་བའི་རྟགོ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། 
།
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དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་དབུས་གསོ་ཚོགས་
ཀི་རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་གི་ཚོགས་མི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའ་ིརྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་ཆྱུང་ (Standing 
Committee on Energy) གི་ཚོགས་མི་
བྷ་ིཧར་མངའ་ཁངོས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ར་
ཇིབ་རན་ཅན་སིངྒ་ (Shri. Rajiv Ran-
jan Singh) མཆོག་དང་། པན་ཇབ་མངའ་
ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་གྷུར་ཇི་ཏ་ིསིངྒ་
ཨུ་ཇ་ལ་ (Shri. Gurjeet Singh Aujla) 
མཆོག ཨྟཱནདྷྲ་ མངའ་ཁངོས་ནས་ཡིན་
པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཅནྡྲ་ཤེ་ཁར་བྷ་ེལན་ (Shri. 
Chandra Sekhar Bellan) མཆོག ཡུ་
པ་ིམངའ་ཁངོས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཧ་རིཤ་
ཌི་ཝ་ེཌི་ (Shri. Harish Dwived) མཆོག 
ཏ་མིལ་ནྟཱ་ཌྟཱ ུ་མངའ་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཨེ་སི་ག་ྷནྟཱ་ཏ་ིརབ་ཝམེ་ (Shri. S 
Gnanathiraviam) མཆོག མཧྟཱ ་རྟཱཥཊ་ྲ
མངའ་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སན་ཇ་ེ
ཧ་རི་བའྷ་ོཇྟཱ་དབེ་ (Shri. Sanjay Harib-
hau Jadhav) མཆོགཡུ་པ་ིམངའ་ཁངོས་
ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེཔྲ་ཀཤ་ (Shri. Jai 
Prakash) ཧ་ིམ་ཅྟཱལ་མངའ་ཁངོས་ནས་
ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཀི་ཤན་ཀ་པུར་ (Shri. 
Kishan Kapoor) མཆོག ནབུ་བྷངེ་གལྷ་
མངའ་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སུ་ནིལ་ཀུ་མར་
མོན་ཌལ་ (Shri. Sunil Kumar Mondal) 
མཆོག གུཇ་རྟཱཏ་མངའ་ཁངོས་ནས་ཡིན་
པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་ཌིབ་སིངྒ་ཤངྐར་སིངྒ་ར་ཐོཌ་ 
(Shri. Dipsinh Shankarsinh Rathod) 

མཆོག ཨ་སམ་མངའ་ཁངོས་ནས་ཡིན་པའ་ི
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཨ་ཇིཏ་ཀུ་མར་བྷུ ་ཡན་ (Shri. Ajit 
Kumar Bhuyanr ) མཆོག རྟཱཇསྠན་
མངའ་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ར་ཇིན་
དརྷ་གྷ་ིལོ་ཊ་ (Shri. Rajendra Gehlot) 
མཆོག ཡུ་པ་ིམངའ་ཁངོས་ནས་ཡིན་པའ་ི
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་
སྐུ ་ཞབས་སན་ཇེ་ སི ་
ཏ་ི (Shri. Sanjay 
Seth) མཆོག་བཅས་
དང་། ལས་བདེ་ཁག་
གཅིག་བཅས་ཧི ་མ ་
ཅྟཱལ་མངའ་སྡའེི་ནང་
ལས་དནོ་ཆེད་ཕབེས་
པ་དང་བསྟནུ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་ཚོགས་ཆྱུང་
གི ་ ཚོ གས ་ མི ་ གོས ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མང་
ཆེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡའེ་ི
ལས་བེེད་ཁག་གཅིག་བཅས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས། དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམ་པས་
རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་སྣ་ེལེན་མཇལ་
འཕྲད་གནང་སོང་།སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་ཁོང་
རྣམས་གསོ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་པར་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་བདོ་རང་བཙན་ཤོར་བ་ནས་བཟུང་ད་
བར་ལོ་ངོ་དུག་ཅྱུ་ལྷག་ཙམ་རིང་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ནང་བཙན་བལོ་ལ་གནས་ཡོད་པ་དང་། 
དསུ་ཚོད་དའེི་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་

༧སྐུའི་སུང་བ་གནང་རྒྱྱུ ས་མཚོན་པའི་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་ཀི་བདནེ་
པའ་ིའཐབ་རདོ་རེད། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། 
སྐད་ཡིག་བཅས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ངསོ་འཛིན་
ཐུབ་པ་ཆགས་པ་ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་

དསུ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ན་ིང་ཚོར་
ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད། 
རྒྱ་གར་ནི་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད།ར་བའི་བདོ་ནང་ཡོད་དསུ་ནས། 
སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་འག་ོ
ལུགས་ད་ེབཞིན་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
ཐོག་ཕབེས་རྒྱྱུ འི་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་
ཡོད་ཀང་། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་སདི་བྱུས་
ཀི་ཐགོ་ནས་ལམ་ལྷངོས་མ་བྱུང་བར་བརྟནེ། 
བཙན་བལོ་ནང་ཕབེས་འབརོ་བྱུང་མ་ཐག 
༧གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་
མི་མང་ལ་མང་གཙོ་གསོལ་སྩལ་གནང་བ་
དང་། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཚད་དང་ལནྡ་པའ་ི
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཡོང་རྒྱྱུ ར་བཅོས་
བསྒྱུར་རིམ་པ་གནང་སྟ།ེ ད་ལའྟ་ིཆར་མང་
གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་དང་། རང་དབང་ཅན་

གི ་སྡ ་ེཚན་གསུམ་བཅས་ཚད་དང་ལྡན་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་མང་གཙོའི་འག་ོསྟངས་དང་
མཐུན་པའི་ཐོག་ཤར་བསྐོད་གནང་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་།ད་ེབཞིན་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་
དང་། གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་ཀི་
སྐརོ། གསོ་ཚོགས་ནང་སདི་དནོ་ཚོགས་པ་
མེད་པ་དང་། གསོ་ཚོགས་ནས་སྔནོ་རིས་
བཀའ་འཁལོ་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་

ག ན ང ་ ཕོ ག ས ་ ལ ་
སྟངས་འཛིན་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་
གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་
དོན ་གནང ་ཕོགས། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྒྱྱུ ན་ལས་ཀི་གུབ་ཆ་
དང་། བདནུ་ཕྲག་
རེ་ལ་རྒྱྱུ ན་ལས་ལྷན་
ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་
རེ་འཚོགས་ཀི་ཡོད་པ། 
དེ་བ ཞིན ་ སིྤ ་འ ཐུས ་

རྒྱྱུན་ལས་ཀི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས། བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོད་ེབདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
ཀི་ཐབས་ལམ་བཙལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ། ད་ེབཞིན་
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཐགོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་
དང་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཆེད་
ད་ུལས་དནོ་བརམས་དང་རོམ་བཞིན་ཡོད་
པ་སོགས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་
སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་ང་ོསྤདོ་གནང་སོང་།ད་ེནས་ཧི་
མ་ཅྟཱལ་མངའ་ཁངོས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཀི་ཤན་ཀ་པུར་ (Shri. Kishan Kapoor) 
མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་
ད་ུཕབེས་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་སྐརོ་དང་། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་

མི་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
རྣམ་པའི་དབར་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་
པར་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་
དང་། བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་གཉསི་དབར་གི་
ལོ་མང་རིང་གི་མཛའ་མཐུན་གི་འབལེ་བ་མུ་
མཐུད་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེན་ིའཛམ་གླངི་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གིས་མིག་དཔ་ེབལྟ་འསོ་
པ་ཞིག་རེད་ཅེས་དང་།ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འག་ོབ་
མིའི་རིགས་ཡོངས་ལ་བད་ེསིྐད་ཡོང་ཐབས་
དང་། འཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་
ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད་སྟབས། 
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་
མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐའོི་གཟངེས་
རྟགས་ (Bharat Ratna) འབུལ་དགསོ་པའ་ི
སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
དབར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་འཕགས་
བདོ་ས་མཚམས་ཀི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་
སདླ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་གནང་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་། མཐར་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་
གིས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རདོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
བཅས་ཞུས་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་། བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པའི་དབར་
བདོ་དནོ་ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུགས་པ་ོགནང་
བ་དང་། སབྐས་དརེ་ཁངོ་རྣམས་དགསེ་
ཚོར་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་བདོ་དནོ་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་བཅས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེརསེ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅།།སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན་པའོི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གཞིར་བཟུང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཧནོ་
སུར་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གངས་
ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭ་དང་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་
མཐ་ོསླབོ་སླབོ་མཐར་སོན་པའི་བདོ་རིགས་
སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་
དནོ་རིག་པའི་ཟབ་ཁིད་ཅེས་པ་ཟླ་བ་དུག་
རིང་སདྐ་ཡིག་དང་། རིགས་ལམ་མམ་
མཚན་ཉདི་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལའྔ་ི
སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤོད་སླབོ་ཁིད་བ་རྒྱྱུ འི་ལས་

ཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དགུ་པའ་ིསླབོ་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
རིམ་ཞིག་ལག་བསྟར་བདེ་མུས་ལརྟ། ཟླ་
དུག་ཟབ་ཁིད་ཐེངས་དགུ་པ་ད་ེཡང་འདི་
ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡  ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༡ བར་ག་ོསིྒག་ཞུ་གཏན་འཁལེ་སོང་ན། 
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་སླབོ་གཉརེ་
བ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་ཞུ་སྙན་འགེངས་
ཤོག་ཕབ་ལེན་གིས་ཞིབ་ཕྲ་བཀང་སྟ་ེགཤམ་
གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༥ འགངས་མེད་ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཟནི་
པ་དགསོ་པ་དང་ཆ་རྐནེ་ཁག་གཤམ་གསལ།
ཀ དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡། མཐ་ོརིམ་སླབོ་མཐར་སོན་པའ་ིལག་

འཁྱརེ་རམ་ཨང་ཤོག
༢། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༠༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ི
ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣། ད་ོབདག་གི་ཕདེ་པར་གཉསི།
ཐུགས་སྣང་། གངོ་གསལ་དགསོ་མཁའོ་ི
ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་སྟངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་ཡན་ནམ། ས་གནས་
འག་ོའཛིན། ཡང་ན་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་སུ་
རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་དགོས་
པ།
ཁ། མཐུན་འགྱུར།

ལམ་གནོ་དང་། བཞུགས་གནས། ཞལ་ལག 
ད་ེབཞིན་ཟླ་རེར་ལག་དདོ་བཅས་གནང་རྒྱྱུ །
ཟབ་ཁདི་དསུ་ཡུན་དང་། རྒྱྱུགས་སྤདོ་དང་
ལག་འཁྱརེ།
༡། ཟླ་དུག ༼ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ༽
༢། སླབོ་ཁདི་ཟནི་མཚམས་ངག་རྒྱྱུགས་དང་
འབ་ིརྒྱྱུགས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་ལག་འཁྱརེ་གནང་རྒྱྱུ །
༤། ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
The Secretary
Department of Religion and Culture, 

CTA
P.O. Dharamsala-176215, District 
Kangra, (H.P.)
Email: project.chorig@tibet.net
Concerned staff mobile no. +91 
9882234435/ +91 6230064583
བཅས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༢ ཉནི་ལ།།
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༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་

༄༅། །ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གི་ལས་བདེ་བཅས་ནས་ལོན་ཊོན་ཏུ་རྒྱ་
རིགས་སྐ་ུཚབ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཞབས་ཧུའ་ཧང་ལགས་ཀིས་
མགནོ་འབདོ་ལརྟ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་བཅས་ནས་ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༥ 
ནས་ ༢༧ བར་ལོན་ཊོན་ད་ུཚོགས་པའ་ིརྒྱ་ནག་

རེས་དན་ཞུ་དགོས་ཞེས་སོགས་གསུངས། 
མཛད་སྒ་ོགལོ་མཚམས་འཕྲདོ་བསྟནེ་དུང་
ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་མངནོ་
དགའ་སླབོ་གྲྭར་གཟགིས་སྐརོ་དང་དག་ེལས་
དང་ལནྷ་ད་ུདཀའ་ངལ་ཇི་ཡོད་སེལ་ཐབས་
ཐད་བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཞིན་ཕི་ཉིན་ཁོང་གིས་བད་ེསིྐད་གླིང་
དང་དནོ་གུབ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་
དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་ལྷན་ས་
གནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་སྐརོ་བཀའ་
བསྡརུ་དང་། གཞན་ཡང་ས་གནས་སུ་ལག་
བསྟར་བདེ་བཞིན་པའ་ིལས་གཞི་ཁག་གཅིག་

བརྟནེ་ནས་རང་ཉདི་རྒྱ་རིགས་ཡིན་ཞསེ་བཤད་
པར་ང་ོགནངོ་གི་འདགུ རྒྱ་མིའ་ིའག་ོཁདི་ཚོས་
བདོ་མིའ་ིམདནུ་ད་ུཔུས་མོ་བཙྱུགས་ཏ་ེརང་གི་
ནརོ་འཁུལ་བྱུང་བར་དགངོས་སེལ་ཞུ་དགསོ་
ཞསེ་གསུངས།  ད་ེབཞིན་ཨ་རི་ནས་ཡིན་
པའི་རྒྱ་རིགས་སྐ་ུཚབ་ཝངོ་མིན་ལགས་ཀིས་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་
འངོས་པར་བདོ་མི་ཚོས་ཁངོ་ཚོ་ལནྷ་ད་ུགསོ་
མོལ་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ཁ་
གཏད་གཅགོ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ལོན་
ཊོན་གནས་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་སྐུ་ཚབ་ཧུའ་ཧངོ་
ལགས་ཀིས་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་མཇལ་བར་དགའ་

རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་རྡ་སར་ང་ོཕབེས་ཀིས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རདོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་གི་ཕི་དརོ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའ་ིརྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་ཆྱུང་ (Standing 
Committee on Energy) གི་ཚོགས་མི་
དང་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཧ་ིམ་ཅྟཱལ་
མངའ་སྡའེ་ིནང་ལས་དནོ་ཆེད་ཕབེས་པ་དང་
བསྟནུ། ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་
དང་མངའ་སྡའེ་ིལས་བེདེ་ཁག་གཅིག་བཅས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུང་ོཕབེས་
ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་དང་མཇལ་
མོལ་གནང་རསེ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུམཆོད་མཇལ་ད་ུཕབེས་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་བདནུ་པ་ཙམ་ལ་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་ཁང་ད་ུསྐུ་མགནོ་རྣམས་
པར་རིག་གཞུང་གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་
བཅས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།

སྐབས་དརེ་སིད་ཚབ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་
རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་། ཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག བཀའ་དུང་
ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས། ནང་སདི་
དུང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒོལ་མ་ལགས། 
ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས།  
རྡ་ས ་ས ་གནས་འགོ ་
འཛིན་ཀུན་དགའ་ཚེ་
རིང་ལགས་བཅས་ལནྷ་
བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། 
སྐབས་ད ེར་སིད་ཚབ་
བདེ་ སུང་བཀའ་བླནོ ་
རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་མཆོག་
གིས་ངོ་ཕབེས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་གནད་ཡོད་
སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་དམངས་
གཉསི་ནས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༦༠ ལགྷ་
རིང་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་གཞགོས་འདགེས་གཡོ་མེད་གནང་བར་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་

བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་
འཛིན་བས་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པར་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རིག་གཞུང་གཞས་སྣ་
ཁག་གཅིག་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་གནང་ཆེད་
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་རྒྱྱུ ན་ལས་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་བི་ཧྟཱ ར་མངའ་སྡ་ེ

ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ར་ཇིབ་རན་ཅན་སིངྒ་
མཆོག་དང་། པན་ཇྟཱབ་མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་
པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་གྷུར་ཇི་ཏི་སིངྒ་ཨུ་ཇ་ལ་མཆོག 
ཨྟཱནདྷྲ་མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་

ཚོ ག ས ་ འོག ་ མ འི ་
འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་
ཅན་དྷར་ཤི་ཀར་བྷ་ེ
ལན ་མཆོགཨུཏྟར་
མངའ་སྡ ་ེནས་ཡིན་
པའི ་ རྒྱ ་གར ་གོས ་
ཚོ ག ས ་ འོག ་ མ འི ་
འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་
ཧ་རི་ཤ་ཌི་ཝཡེ་ཝི་ཌི་
མཆོག ཏ་མིལ་ནྟཱ་ཌྟཱ ་ུ
མངའ་སྡ ་ེནས་ཡིན་

པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཨེ་སི་ག་ྷནྟཱ་ཏ་ིརབ་ཝམེ་མཆོག མཧྟཱ ་
རྟཱཥཊ་ྲམངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སན་

ཇ་ེཧ་རེ་བའྷ་ོཇ་དབེ་མཆོག ཨྟཱནདྷྲ་མངའ་
སྡ་ེནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇ་ེཔར་ཀ་ེཤི་མཆོག  
ཧི་མྟཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀི་
ཤན་ཀུ་མར་མཆོག ནབུ་བངྒྟཱལ་མངའ་སྡ་ེ
ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་སུ་ནལི་ཀུ་མར་མོན་ཌ་མཆོག གུཇ་
རྟཱཏ་མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཌིབ་
སིང་ཤན་ཀར་སིང་ར་ཐཌོ་མཆོག ཨ་སམ་
མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཇིཏ་ཀུ་མར་
བྷུ ་ཡན་མཆོག རྟཱཇསྠན་མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་
པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ར་ཇིན་དརྷ་གྷ་ིལོ་ཊ་མཆོག ཨུཏྟར་
མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སན་ཇེ་སི་ཏི་
མཆོག་དང་། འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཁག་
གཅིག་བཅས་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།།

པའ་ིམངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ ༸སྐའུ་ིབཀའ་དནི་
རེས་སུ་དན་པ་ཞེས་པའི་མཛད་སྒའོི་ཐོག་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་རྣམས་
ཀིས་སླབོ་གྲྭ་སིྤ་ཡོངས་པར་རིས་ལམ་ནས་
འགམེས་སྟནོ་དང་། ད་ེརསེ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀིས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་རསེ་འཕྲདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་
ད ོན་གུབ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་ཤེས་རྟགོས་
ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་

ཀིས་མགནོ་འབདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེལེགས་
འབུལ་ཞུས་པ་འབལེ། བདོ་མིའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་
ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས། ད་ེབཞིན་མུ་མཐུད་ཁངོ་
གིས་ཞི་ཅིང་ཕངི་གི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་བདོ་ནང་
གི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཅསེ་
དང་། འནོ་ཀང་ཉནི་གཅིག་རྒྱ་ནག་གི་དབང་
བསྒྱུར་འགོ་ནས་བདོ་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ི
རང་སདི་རང་སྐངོ་འཐབོ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད་ཅསེ་
གསུངས། ཇར་མ་ནྟཱ་ིནས་ཡིན་པའ་ིརྒྱ་རིགས་
སྐ་ུཚབ་ཏནེ་ཆི་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པས་བདོ་ཀིས་གཙོས་ས་གནས་གཞན་
ཁག་ཏུ་བཙན་གནནོ་བས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་

མངོན་དགའ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་པའི་ཉིན་
མོར་༸རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྒྱྱུད་ལས་འཁུངས་

དང་ཧངོ་ཀངོ་། ཐའ་ེཝན་བཅས་ཀི་ཆབ་སདི་
ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་འད་ུཞེས་པར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་ནས་
ཕབེས་པའ་ིརྒྱ་རིགས་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་དང་མཇལ་
ཕྲད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཨ་རི་
དང་། རྒྱ་ནག ཐའ་ེཝན། ཧངོ་ཀངོ་།  ཐའ་ེ
ལེན།ྜ  ཇར་མ་ནྟཱ་ིབཅས་ནས་ཕབེས་པའ་ིརྒྱ་
རིགས་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་ང་ོསྤདོ་དང་། ད་ེརསེ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་རི་བསོད་ནམས་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཧུའ་ཧང་ལགས་

འཕྲདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་ལྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དནོ་ཁང་ལས་བདེ་ནས་རྒྱ་རིགས་སྐ་ུཚབ་ཁག་
གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 

ལའང་གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཡོད། 
མཐར་འཕྲདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་
དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་འབྱུང་འགྱུར་སྤནོ་
ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཚོགས་གཏན་ཁལེ་བའི་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་
རདེ་འགན་ཐངེས་ ༢༧ པའ་ིསྟ་གནོ་ལ་
གཟིགས་ཞིབ་གནང་སྟ་ེཐངེས་འདའིི་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད་
པ་བཅས།།

ཚོར་བྱུང་ཞསེ་དང་། ད་ེསྔནོ་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༨ ལོར་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟུར་
པ་བཀའ་ཟུར་སྟག་ལ་ྷསལྐ་བཟང་ལགས་མཇལ་
མངོ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས། 
ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་རིགས་སྐ་ུཚབ་གཞན་ཚོས་
ཀང་སོ་སོའི་དགོངས་ཚྱུལ་དང་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་
པ་མ་ཟད། བདོ་མི་རྣམས་ཀི་གཤིས་སྤདོ་ལ་
བསགྔས་བརདོ་དང་། འགའ་ཤས་ཀིས་ད་ེསྔནོ་
སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་མངོ་བ་དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་ཡོད་
ཅསེ་འགལེ་བརདོ་སྐནོ་ཡོད་པ་བཅས།། 
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༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དངེ་
སབྐས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སའ་ིཁུལ་ད་ུགནད་ཡོད་མི་
སྣར་མཇལ་འཕྲད་དང་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་
ཞུགས། ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་བཅས་
གནང་བཞིན་ཡོད།

༄༅། །འད་ིལོའ་ིལོ་སྟདོ་ད་ུསུད་སིའ་ིགངོ་
ཁྱརེ་ཇི་ནི་ཝར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༤༩  
པ་འཚོགས་བཞིན་པའི་སབྐས་མཉམ་འབལེ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༥ ནང་ཁངོ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་
ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་
གཞན་ཁག་གི་ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་
རྒྱྱུའི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་པ་དརེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་དགའ་བསུ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རྟགོ་ཞིབ་དང་། ཡུ་གུར་
མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་ང་ོམ་གང་ཡིན་སེལ་
ཐབས་གནང་རྒྱྱུའ་ིཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད་ལ། 
ཡུ་གུར་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དགསོ། འབྱུང་འགྱུར་གི་གཟགིས་སྐརོ་
སྐབས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མའ་ིཀལ་
མེག་ཀལོ་ (Michael McCaul) ལགས་
དང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕི་འབལེ་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ཇིམ་རི་
ཤི་ (Jim Risch) ལགས། ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་པ་ེཊིག་ལི་
ཧ་ེ (Patrick Leahy) ལགས། ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མི་ནན་ཌ་ེ
ཛི་ (Menendez) ལགས་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོད།དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་དང་ལནྷ་གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ི
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་གཟགི་རྒྱབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་

ལ་ཉནི་རེ་བཞིན་དག་གནནོ་གི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་རནེ་ད་ུབསྟན་
ཡོད། བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཉནི་རེ་
བཞིན་ཇ་ེསྡུག་ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུན་རིག་གཞུང་དང་
ངོ་བ་ོརྣམས་རིམ་བཞིན་ར་བརླག་ཏུ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་
ལ་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེབདོ་ནང་གི་
ཛ་དག་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་དནོ་
ཕན་ལནྡ་པའི་རྟགོ་ཞིབ་ནན་མོ་གནང་དགསོ་
པ་ཆགས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
བཀའ་བླནོ ་ན ོར་འཛིན་སྒོལ་མ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ད་ེ
སྔ ་མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་ ཚོགས་ ཀི ་ ཆེས ་
མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་མི་ཤེལེ་བྷཤེ་ལེཌི་  
(Michelle Bachelet) མཆོག་ལ་བདོ་ནང་
ངསེ་པར་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་པའ་ི
ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད་ཀང་ད་བར་ལྕམ་སྐུ་
མཆོག་གིས་བརྡ་ལན་ཁ་གསལ་ཞིག་གནང་
མེད་སྟབས། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་
བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ལའྟ་ིམཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི ་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
ད་ེསྔའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ནང་བཞིན་མ་ཡིན་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་གི་མེད་པས། 
ང་ཚོས་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་བདེ་ཀི་ཡོད།

དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་སྐརོ་དང་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་བདོ་
དནོ་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་
ཏ་ེབདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལས་
སྐབོ་ཐབས་དང་། མ་འངོས་ལས་དནོ་གནང་

ཕགོས། ད་ེབཞིན་
མཉམ ་ལས ་བེད ་
ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
བཀའ་བསྡུར་གནང་
ཡོད།
ཕོ ག ས ་ མ ཚྱུ ང ས ་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས ་ཨ་ རིའི ་གོས ་

ད ེ་སྔ་བ ོད་ཡིག་ལམ་ནས་སླབོ ་ཁིད་བེད་
བཞིན་པའི་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་བཙན་གིས་
སྒ་ོརྒྱག་ཏུ་བཅྱུག་སྟ་ེབདོ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་
སླབོ་ཁིད་བདེ་རྒྱྱུ འི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་
ནས་སླབོ་ཁདི་བདེ་ད་ུའཇུག་གི་ཡོད། ཕི་ལོ་ 

༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་༸པཎ་
ཆེན་ཆྱུང་སིད་རིན་
པ་ོཆེ་འཛིན་བཟུང་
བཙན་འཕྲགོ་བས་
རེས ་ད ་བར་གར་
སོ ང ་ ཆ ་ མེ ད ་ དུ ་
གྱུར་ཡོད་པ་ནི་བདོ་
མི ་ ཙ མ ་ མ ་ ཟ ད ། 

འཛམ་གླིང་གི་ནང་པ་ཡོངས་ནས་ཐུགས་
འཚབ་གནང་གི་ཡོད།
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ་དུག་
ལས་གུབ་པའ་ིཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་བ་ ༠༢ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཏང་
བའི་ཡིག་འབལེ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཀི་རམོ་པ་པ་ོབླ་ོབཟང་ལྷུན་གུབ་ལགས་
དང་། གཞས་པ་ལྷུན་གུབ་གགས་པ་ལགས། 
དགེ ་རན་རིན་ཆེན་སིྐད་ལགས་བཅས་
བཙན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་གར་སོང་ཆ་
མེད་བཏང་བར་བླ་ོའཚབ་དང་རྒྱ་གཞུང་
ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་བཏནོ་ཡོད་པ་དསེ་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མི་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་པའ་ིསལོ་རྒྱྱུན་
རིག་གཞུང་དང་། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་བཅས་
སུང་སྐབོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་དང་།  
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཁག་གི་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་མཁན་བདོ་མི་ཡོངས་

ད་ེཡང་ཟླ་འདའི་ིཚེས་ ༢༨ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་
སི་པ་ིལོ་སི་ (Nancy Pelosi) མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེཆྱུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་
ཙམ་རིང་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་

གིས་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་བྱུས་སྤལེ་
བཞིན་པའི་ཉནེ་ཁ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལ་རིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་
རྣམས་སེལ་ཐབས་གནང་དགསོ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་ཐོག་བདོ་ནང་

དབང་བསྒྱུ ར་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་
ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་རིམ་པ་ཁག་
ལག་བསྟར་བས་ཏ་ེབདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ལ་རིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་གི་
ཡོད། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དག་གནནོ་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད་
སྟབས། ད་བར་བདོ་མི་གངས་ ༡༥༨ ལགྷ་
གིས་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་སྟ་ེབ ོད་
ནང་རང་དབང་དགསོ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་
གདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་ཞེས་ཞི་བའི་སྒ་ོནས་
ང་ོརལོ་གིས་སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་དང་
དབུལ་ཕངོས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ར་ཁ་
གཡར་ནས་ད་བར་བདོ་མི་འབགོ་པ་གངས་
ས་ཡ་གཉསི་ལགྷ་རང་གི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་
ཀི་རྩྭ་ཐང་ནས་བཙན་དབང་གིས་གངོ་ཁྱརེ་
དང་གོལ་རྡལ་ཁག་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་
གཞན་ལ་གནས་སྤ་ོབཅྱུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་
ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་བདོ་ལ་གཟགིས་སྐརོ་ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ནན་ཏན་ཞུས་གནང་བ།

ཨ་རིའི་ཧ་ོལི་འུ་ཊི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སྟནོ་པ་
གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་རི་ཆ་ཌི་གྷརེ་ (Rich-
ard Gere) ལགས། རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་བུ་ཆྱུང་
ཚེ་རིང་ལགས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་བཅས་ཕབེས་ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ི
ལོ་སི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རསེ་ཊུ་
ཝི་ཊར་བརྒྱྱུད་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་ག་ོསབྐས་བྱུང་བ་སལྐ་བ་
བཟང་པ་ོཡིན། ཞསེ་དང་། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་
གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཡོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་རེད།།

མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་དང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཆེས་མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
ལ་རྟགོ་ཞིབ་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་
ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་དག་གནནོ་གི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ འི་འགན་འཁུར་ཡོད། 
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་སྔར་ལས་ལྷག་བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་།  
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་
པའི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་འགོ་བ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་གི་ཆེད་ད་ུབཟང་
ཕགོས་ཀི་བརྡ་ལན་དང་རེ་བ་ཞིག་ངསེ་པར་
བསུྐན་དགསོ།
དེར་བརྟ ེན་ང་ཚོས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་འབྱུང་
འགྱུར་གི་གཟགིས་སྐརོ་སབྐས་བདོ་ཚྱུད་པའ་ི
རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའི་ས་
ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་ནང་ངསེ་པར་གཟིགས་
སྐརོ་ད་ུཕབེས་རྒྱྱུ འི་རེ་སྐུལ་སླར་ཡང་ནན་
ཏན་ད་ུཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ལ།།
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ད་ུམཐུན་སིྒལ་གནང་དགོས་སྐརོ་གསུངས་
འདགུ (NIEPVD) ཡི་འགན་འཛིན་
འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་ཧི་མང་ཤུ་དྷ་ས་ 
(Dr. Himangshu Das) མཆོག་གིས་
དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭ་
དང་། ཤེས་ཡོན་གི་གལ་གནད་སྐརོ་དང་། 
ད་ེབཞིན་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སམ་ཡང་ན་བདོ་
མིའ་ིབསྟ་ིགནས་གཞན་དང་ལནྷ། མཉམ་
འབལེ་ཐགོ་བདོ་ཕུྲག་དམིགས་བསལ་དགསོ་
མཁོ་ཅན་གི་སླབོ ་གྲྭའི ་ནང་གི་ལས་བེད་
ཀི་ནསུ་པ་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཐབས་དང་། 
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་དམིགས་
བསལ་དགོས་མཁན་ཅན་གི ་བ ོད ་ ཕུྲག་
རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་
པ་དང་། ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་ཁངོ་
ཉདི་དསུ་རྒྱྱུན་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གུས་
བརི་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། མགནོ་པ་ོམཆོག་
གི་མཛད་རསེ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་
རསེ། མཐར་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེཆེ་
ཉ་ིམ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་མཛད་སྒའོི་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོགཙོས་པའི་སྐུ་མགནོ་རྣམ་
པར་ཕག་རྟགས་ཕུལ་རསེ། མཛད་སྒ་ོགལོ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས། །

༸རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་རྒྱྱུད་ལས་འཁུངས་པའ་ིམངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ། ༸སྐའུ་ིབཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་པ། ཞསེ་པའ་ིམཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ 
ཉནི་བད་ེསིྐད་གླངི་པ་ོཏྟཱ ་ལ་ཚོགས་ཁང་ནང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་བདོ་
ཕུྲག་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་
སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༢ འཁརོ་
བ་དང་བསྟནུ། ༸རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་རྒྱྱུད་ལས་
འཁུངས་པའ་ིམངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ། ༸སྐའུ་ི
བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་པ། ཞསེ་པའ་ིམཛད་
སྒ ་ོ ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།སྐབས་ད ེའི ་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་དཔལ་ལྡན་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་བཀས་
ཁང་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། གཞན་
སྐ་ུམགནོ་ད་ུའཕྲདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་
དནོ་གུབ་ལགས་དང་། དམིགས་བསལ་
དགསོ་མཁ་ོཅན་ལ་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་མཁན་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་ཚོགས་པའ་ི (National In-
stitute for Empowerment of Persons 
with Multiple Disabilities, (NIEPVD) 
འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་སྐུ ་ཞབས་
ཧ་ིམང་ཤུ་ད་ྷས་ (Dr. Himangshu 
Das) མཆོག་དང་། ཚོགས་པའ་ིསེམས་
ཁམས་རིག་པའི་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་
འབུམ་རམས་པ་སྐུ ་ཞབས་སུ་རེན་དྷར་  
(Dr. Surendar- Head of Department 

of clinical psychology NIEPVD) མཆོག 
སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དནོ་གུབ་
རྒྱལ་པ་ོལགས། ཨ་ཤ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་ལམྕ་
སྐ་ུཨམ་བྷ་ིཀ་ (Mrs. Ambika- Princi-
pal of Asha School) ལགས། དམིགས་
བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་
མཁན་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པའི་ 
(Raphael Center) འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུ
པ་ིརི་ཡོ་ལལ་ (Mrs.Priyo Lall) ལགས་
བཅས་དང་། ད་ེབཞིན་བད་ེསིྐད་གླངི་ས་
གནས་མི་མང་དང་། མངནོ་དགའ་སླབོ་
གྲྭའི་དགེ་ལས་བཅས་ཆེད་ཕབེས་གནང་
འདུགད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོདངོས་གཞི་དབུ་
འཛུགས་མ་གནང་སྔནོ། མངནོ་དགའ་སླབོ་
གྲྭའི་སྡ་ེཚན་སོ་སོ་ནས་པར་རིས་འགམེས་
སྟནོ་ཞིག་གནང་བར། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གིས་གཙོས་སྐུ ་མགོན་རྣམ་པས་
གཟགིས་སྐརོ་གུབ་རསེ། མཛད་སྒ་ོདངསོ་
གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞིང་། ད་ེཡང་
ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་འཕགས་
བོད ་གཉིས ་ ཀི ་རྒྱལ་གླུ ་བཏང་བ ་དང་ །  
ད་ེནས་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ཆེ་ཉ་ིམ་
ལགས་ནས་འཚམས་འདའིི་གསུང་བཤད་
དང་། འགན་འཛིན་བཀ་ཤིས་ཀུན་འཛོམས་
ལགས་ཀིས་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭའི་སྐརོ་ལ་

ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་སོང་།སྐབས་
དརེ་མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་བཀས་ཁང་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ་གཙོ་བ།ོ སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་། སནྨ་རིས་ཁང་ནས་དཔལ་འབརོ་གི་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བའི་ཐགོ་མངནོ་དགའ་
བདོ་ཕུྲག་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་
གི་སླབོ་གྲྭ་ཐགོ་མར་ཇི་ལརྟ་གསར་འཛུགས་
གནང་སྟ།ེ དམིགས་བསལ་དགསོ་མཁ་ོཅན་
གི་བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ཁིྱམ་ལ་གཅིག་པུར་མ་
བཞག་པར་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཇི་ལྟར་མཉམ་
ཁདི་ཐུབ་པའ་ིསྐརོ་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་བམས་བར་ེདང་། བཟདོ་
བསན། སེམས་པ་བཟང་པ་ོབདེ་དགསོ་པའ་ི
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ཀི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་རྣམས་
ཚང་མས་སོ་སོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་
ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡིན་ན་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་ང་ོམ་ཆགས་ཀི་ཡོད་སྐརོ། ད་ེབཞིན་
ཚང་མས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་
ལོ་རྒྱྱུ ས་སོགས་མཁྱེན་རྟགོས་ཆེད་ངོས་ཀི་
ཡུལ་དང་། ངསོ་ཀི་མི་མང་།” སོགས་ཀི་
ཕག་དབེ་ཀླགོ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་

དང་། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་འགོ་སྡགུ་སྦངོ་
མནར་གཅོད་མངས་དང་མངོ་བཞིན་པའི་
གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོའི་ཆེད་བཙན་
བོལ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚང་མས་རྡགོ་
ར་གཅིག་སིྒལ་ཐགོ་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁི་
ཁུར་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་པ་མ་ཟད། 
མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་ཡོངས་ནས་
སྐུ་ལས་བསྐནོ་པའི་འབས་བུར་ད་ེགའི་སླབོ་
གྲྭའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་ཕུྲག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་སེམས་
གཉསི་ལ་བད་ེསིྐད་བསུྐན་ཐུབ་པར་བསགྔས་
བརདོ་དང་། ཆབས་ཅིག་ད་རེས་ཀི་མཛད་
སྒ་ོགལ་ཆེར་བརིས་ཏ་ེཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་
ཡོངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་། མ་འངོས་
པར་ད་ེའདའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་གཞོན་སྐསེ་
གང་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ་སྙངི་པརོ། བདོ་མི་ཚང་
མས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ི
ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གནང་
དགསོ་པ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུར། ཚང་མས་ངསེ་པར་

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དུང་ཆེ་གཉསི་ནས་ཇ་ེཨེན་ཡུ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའ་ི
རིགས་བདག་མཆོག་གིས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒོལ་མ་
མཆོག་དང་དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ 
ས་ྔད་ོརྒྱ་གར་ནང་སནྙ་གགས་ཆེ་བའ་ིཇ་ེཨེན་

ཡུ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའི་
རིགས་བདག་ལྕམ་སྐུ་ཤཾཏིཤྟཱི་པཾཌིཏ་མཆོག་ 
(Vice Chancellor Prof. Santishree D 
Pandit) མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བར་ལམ་བདོ་
ཕུྲག་སླབོ་མ་ཚོར་མཐ་ོསླབོ་དརེ་སླབོ་འཇུག་
ཞུས་སབྐས་སླབོ་ཡོན་ཆེན་པ་ོའབུལ་མ་ཐུབ་

པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐརོ་ཞུས་
ཡོད་འདགུ
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདིར་ལོ་ཤས་
ནས་བདོ་ཕུྲག་སླབོ་འཇུག་ཞུ་མཁན་མང་
ད་ུཕིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་

འདི་ནས་ཐོན་རེས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་མཐོ་
སླབོ་ད་ེགའ་ིནང་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཁག་ནང་གསར་
འགདོ་པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་པ། བླ་ོའདནོ་
བསྟ་ིགནས་ཁང་ཁག་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ 

མཇལ་འཕྲད་འད་ིསྐརོ་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་
སབྐས་ཁངོ་ནས་གསུང་དནོ། “བར་ལམ་
ལོ་མང་རིང་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཇེ་ཨེན་ཡུ་ནང་སླབོ་འཇུག་ཞུ་སྐབས་སླབོ་

ཡོན ་ ཆེན ་པ ོ་འབུལ་མ་
ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་
བཀའ་བླནོ ་མཆོག་དང་
དུང་ཆེ་གཉསི་དལིྟཱརི་ཆེད་
བསྐོད་ཀིས་གཙྱུག་ལག་
སླབོ ་གཉརེ་ཁང་འདིའི ་
ཉ ེ་ བའི ་ རིགས ་བདག ་
མཆོག་གིས་དབུས་པས་
འགན ་ འ ཛི ན ་ རྣམས ་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་
ཕུྲག་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་

སྐསེ་པའི་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་མི་རབས་
གསུམ་པ་བཞི་པ་ཡིན་སྐརོ་དང་། བུ་ཕུྲག་
ད་ེདག་རྒྱ་གར་དབུས་འབངི་རིམ་ཤེས་ཡོན་
ལནྷ་ཚོགས་ (CBSE) ཀིས་ངསོ་ལེན་ཡོད་
པའི་རྒྱ་གར་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ནས་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་བུ་ཕུྲག་

ད་ེདག་གི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་
སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
པ་ལྟར་སླབོ་ཡོན་ཆེན་པ་ོའབུལ་ཐུབ་ཐབས་
མེད་པས་དགངོས་བཞསེ་གནང་རོགས་ཞུས་
སབྐས། ཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་མཆོག་གིས་
དབུས་པས་འགན་འཛིན་རྣམས་ནས་གསན་
བཞསེ་གང་ལེགས་གནང་སོང་། ད་ེའད་
སོང་ཙང་གུབ་འབས་ཐནོ་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་
ཡོད།” ཅསེ་གསུངས་གནང་སོང་། ཉནི་
གཅིག་སྔནོ་ཏ་ེཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་ད་ེདུང་ཆེ་
དང་སཾ་བྷ་ོཊ་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་ཀནེ་
དཡི། བདིྟཱལཡ། སཾགཋན། (Kendriya 
Vidyala Sangathan) ཡི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུན་ིདྷ་ིཔྟཱཌཾ་ེ (Ms. Nidhi 
Pandey, IIS) མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ལས་
རོགས་རྣམས་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་མ་འངོས་
པར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀ་ེབ་ིཨེས་ (KVS) 
སླབོ་སྡ་ེབརྒྱྱུད་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་རིས་བླངས་ཟིན་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་
གནང་རྒྱྱུའི་རོགས་དངུལ་ལེན་ཕགོས་དང་།  
ད་ེབཞིན་སླབོ་སྡ་ེགཉསི་དབར་གཉསི་མོས་
གན་ཡིག་བཞག་ཕགོས་སོགས་དང་འབལེ་

བའི་གནད་དོནོ་མང་པ་ོཞིག་གི་ཐོག་གསོ་
བསྡུར་ཞིབ་ཕྲ་གནང་སྟ་ེཕན་ཚྱུན་རྒྱྱུས་ལོན་
ཡག་པ་ོབྱུང་འདགུ་ལ། ཁངོ་རྣམས་མཇལ་
འཕྲད་ཞུས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་
ལ་རིས་བཞིན་ཡོད་འདགུ
ས་ྔལོ་རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་
ནས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་
ཁོངས་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སླབོ་གྲྭ་ལྷག་མ་
རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་དབེ་སྐེལ་ཡོད་པའི་སཾ་
བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིས་སྤདོ་གནང་
ཡོད། ཀ་ེབ་ིཨེས་སླབོ་གྲྭའ་ིསྡ་ེཚན་འད་ིན་ིཕི་
ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གསར་
འཛུགས་གནང་སྟ་ེད་བར་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུ་མན་
ཙམ་འག་ོབཞིན་འདགུ སླབོ་སྡ་ེའད་ིཁངོས་
དངེ་གི་ཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་སླབོ་གྲྭ་ 
༡༢༤༥ ཙམ་ཡོད་འདགུ །


