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བམ་པོ༹་ ༢༥ ཨང་ ༢༣

དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ ཆེས་ ༩

ས་གཞི་ འཇོ༹མ་གིང་ ཨ་མའི་ ཉིན་ ཤུར་ན་གཅོ༹་
སི་ བོ༹ན་པོ༹འི་ གསུང་འཕིན་་་་་་་་་་

སྒང་ཏོ༹ག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ ཆེས་ ༧ཿ མངའ་སེ་
གཞུང་གི་ ལོ༹་ ༢༠༡༩ ལས་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ ཆེས་ ༧
ལོ༹་ལྟར་ ས་གཞི་ འཇོ༹མ་གིང་ ཨ་མོ༹འི་ ཉིན་ བརེ་སྲུང་
བས་ཤད་ཀི་ འབམ་ བཅུ༹ག་ཀོ༹་ ཨིན། འདིའི་ མིག་ཡུལ་
གཅོ༹་བོ༹་ ས་གནས, རྒྱལ་ཁབ་དང་ འཇོ༹མ་གིང་
མཐའ་འཁོ༹ར་ལོ༹་ སྲུང་རྐྱབས་ བས་ཤད་ཀི་ ཨིན། ང་ཅའི་
མིག་ཡུལ་ གཅོ༹་བོ༹་ འདི་ཡང་ མ་འོ༹ངས་པོ༹འི་ མི་ཐོ༹ག་ན་
མཐའ་སོ༹ར་ མཉམ་དགའ་ མཉམ་པོ༹་ མི་སེར་ཅུ༹་ཀི་
མཐའ་འཁོ༹ར་ལོ༹་ སྲུང་རྐྱབས་བས་ཤད་དང་ གནམ་གཤིགས་
བརྒྱུར་བ་ལོ༹་ རོ༹གས་རམ་དང་ གཅིག་མཐུན་ རྒྱལ་ཁབ་གི་ ལོ༹་
༢༠༢༡-༢༠༣༠ ལོ༹་བཅུ་ ཟང་ མཐའ་འཁོ༹ར་ལོ༹་ སྐྱབས་གསོ༹་
བས་དོ༹་ ཨིན།
འགྲུས་འཁོ༹ར་ འཁོ༹ར་ལོ༹་ཅུ༹འི་ གཅགོ༹ ་རླུང་ ལས་ འཇོ༹མ་གིང་
གནས་གཤིགས་ལོ༹་ གནོ༹ད་རྐྱེན་ ཆེ་དྲགས་ བསྐྱེལ་དོ༹་
ཡོ༹ད་པོ༹འི་ ཉིན་འདི་ཆེ་ ཆུ་ཆོ༹ད་ ༡༡ ལས་ ༡༡; ༠༧ ཟང་
འཁོ༹ར་ལོ༹་ ཐམས་ཅད་ལོ༹་ དགག་ཏོ༹་ ཨིན།
འབྲས་ལོ༹ངས་ འདི་ སོ༹ང་རྒྱལ་དང་ མཐའ་འཁོ༹ར་ སྲུང་རྐྱབས་
བས་མཁན་ན་ ཤིང་སྣ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ ཅ་དགའ་ ཐོ༹བ་མཁན་
རྒྱལ་ཁབ་གི་ མངའ་སེ་ ཡར་རྒྱས་ཅན་ ཨིན། སོ༹ང་རྒྱལ་དང་
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གཟའ་ པ་སངས་
ཤོ༹ག་ལྷེབ་ ༡
མཐའ་འཁོ༹ར་ ལེ་ལག་གི་ སོ༹བ་གྲྭ་དང་ ཐོ༹ག་རིམ་ སོ༹བ་གྲྭའི་
སོ༹བ་ཕྲུག་ གཞོ༹ན་བོ༹་ཅུ༹་ལོ༹་ online/offline
ལས་
མཐའ་འཁོ༹ར་ སྲུང་རྐྱབས་ དོ༹ན་ལོ༹་ དོ༹ན་ཆན་ མ་འདྲ་བོ༹་ན་
པར་དང་ རི་མོ༹་ བཟོ༹་ཤད་ འགྲན་སྡུར་ཅུ༹་ བཞག་ཏོ༹་ ཨིན།

དུས་སོ༹ན་ འདིའི་ དོ༹ན་ལོ༹་ གཅང་དྲགས་དང་
མཐའ་འཁོ༹ར་ལོ༹་ གཅང་དྲགས་ བཞག་ཤད་ རང་གི་
ཁིམ་ལས་ འབམ་ བཅུ༹ག་ཀོ༹་ གནང། རང་གི་ ཐག་ཉི་ ཁིམ་ཆེ་
ཕན་ཆུ༹ར་ལོ༹་ ཤིང་བཅུས་ཅུ༹་ བཅུ༹ག་ཀོ༹་ གནང། གཅོ༹ག་ཤོ༹ས་ཅུ༹་
བོ༹ད་སོ༹ད་ མ་གནང་ དགོ༹ས། མི་སེར་ཅུ༹་ཀི་ཡང་ འཇོ༹མ་གིང་ལོ༹་
ལང་ཁུ་ བཟོ༹་བཞག་ཀོ༹འི་ དོ༹ན་ལོ༹་ ཐགས་འགན་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་
བཞེས་པོ༹་ གནང་། འབྲས་ལོ༹ངས་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ༹་ མཐའ་འཁོ༹ར་
རོ༹གས་རམ་དང་ ལེས་རིམ་ གནང་བོ༹འི་ དོ༹ན་ལོ༹་ ང་
ལྷན་རྒྱས་ཅུ༹་ལོ༹་ འབྲས་ལོ༹ངས་ སྲུང་རྐྱབས་དང་འདིའི་
གནམ་གཤིས་ རང་བཞིན་ལོ༹་ སྲུང་རྐྱབས་ བས་བོ༹འི་དོ༹ན་ལོ༹་
ལེས་རིམ་ སོ༹མ་པོ༹་ འདིའི་ དོ༹ན་ལོ༹་ ཐུགས་འགན་ ལེན་བོ༹འི་
དོ༹ན་ལོ༹་ བོ༹ན་བོ༹་ལེགས་སོ༹་ བས་དོ༹་ ཨིན། འདི་མཉམ་པོ༹་
ང་ཅག་ ང་ཅའི་ ཁིམ་དང་ ཕན་ཆུ༹ར་ ཁིམ་ཆེ་ལས་ འབམ་
བཅུ༹ག་སི་ mother earth ས་གཞི་ འཇོ༹མ་གིང་ ཨམ་འདི་ལོ༹་
ལང་ཁུ་ བཟོ༹་ཤད་ན་ རོ༹གས་རམ་ ཐོ༹བ་ ཆུ༹གས་ ཤད་ ཨིན།

Vol. 25 Issue No.23

BHUTIA EDITION

བདེན་གཏམ་ལོ༹་ ས་གཞི་ འཇོ༹མ་གིང་ ཨམ་མོ༹འི་
ཉིན་
བརེ་སྲུང་
གནང་བོ༹་་་་
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བས་ཤད་ ཨིན།། ཁོ༹ང་གི་ གསུང་བོ༹་ དོ༹ན་བཞིན་
སོ༹ང་རྒྱལ་དང་ མཐའ་སོ༹ར་ ལེ་ལག་གི་ སོ༹བ་གྲ་དང་ ཐོ༹ག་རིམ་
སོ༹བ་གྲའི་ སོ༹བ་ཕྲུག་ གཞོ༹ན་བོ༹་ཅུ༹་ལོ༹་ online/offline ལས་
མཐའ་སོ༹ར་ སྲུང་རྐྱབས་ དོ༹ན་ལོ༹་ དོ༹ན་ཆན་ མ་འདྲ་བོ༹་ན་
པར་དང་ རི་མོ༹་ བཟོ༹་ཤད་ འགྲན་སྡུར་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་
གནང་བཞིན་
ཡོ༹ད།

རྒྱལ་ཞིང་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ ཆེས་ ༧ཿ
གཅོ༹་སི་ བོ༹ན་པོ༹་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གིས་ དབུ་ཁིག་ན་
ནུབ་ འབྲས་ལོ༹ངས་ཀི་ བདེན་གཏམ་ མཐོ༹་རིམ་ སོ༹བ་གྲ་ན་
ས་གཞི་ འཇོ༹མ་གིང་ ཨམ་མོ༹འི་ཉིན་ ཡང་ནེ་ (A Day for
Mother Earth ) བརེ་སྲུང་ གནང་བོ༹་ ཨིན། ལེས་རིམ་འདི་
སོ༹ང་རྒྱལ་དང་ མཐའ་འཁོ༹ར་ ལེ་ལག་གིས་ གོ༹་སིགས་
རྐྱབས་པོ༹་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ གཅོ༹་སི་ བོ༹ན་པོ༹་ མཉམ་པོ༹་
སོ༹ང་རྒྱལ་ ལེ་ལག་ བོ༹ན་པོ༹, གཞན་ བོ༹ན་ཅུ༹, མངའ་སེ་
གོ༹ས་ཆོ༹གས་ སྐུ་ཆབ་ ཁ་དཔོ༹ན, དབུ་ གོ༹ས་ཆོ༹གས་ སོ༹ད་མོ༹འི་
ཐུས་མི་དང་ གཞན་ གཞུང་གི་ འགོ༹་བེད་དང་
གཞུང་ཞབས་བོ༹་ཅུ༹་ བོ༹ན་བོ༹་ ཨིན། ཉིན་ དུས་སོ༹ན་འདི་ ལོ༹་
༢༠༡༩ བའི་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ ཆེས་༧ ཉིན་ཆེ་ ལོ༹་ལྟར་
དཀར་མོ༹་ བདུན་ དོ༹ན་ལོ༹་ འཁོ༹ར་ལོ༹་ཅུ༹་ མ་བཏང་བ་
དགག་སི་ བཞག་ཤད་ཀི་ འབམ་གཅུ༹ག་ཀོ༹་ ཨིན། གཅོ༹་སི་
བོ༹ན་པོ༹་ཀིས་ ལེས་རིམ་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ ཆེས་ བདུན་ཆེ་
སྲུང་རིས་ བས་མཁན་ ས་གཞི་ འཇོ༹༹མ་གིང་ ཨམ་མོ༹འི་
ཉིན་གི་ ཁབ་སགས་ བས་བཞེས་ ཁོ༹ང་གི་ ཀོ༹་བིཊ་ ༡༩
སིག་ཁིམས་ལོ༹་ བོ༹ད་སོ༹ད་ བས་སི་ ལེས་རིམ་ གོ༹་སིགས་
རྐྱབས་པོ༹འི་ན་ དགའ་ཆུ༹ལ་ གནང་བོ༹་ ཨིན། གཅོ༹་སི་
བོ༹ན་པོ༹་ཀི་ སོ༹ང་རྒྱལ་དང་ མཐའ་འཁོ༹ར་ ལེ་ལག་གིས་
རང་འཐད་ རང་འཐད་ འཆར་གཞི་དང་ བོ༹ད་སོ༹ད་
བས་ཡོ༹ད་པོ༹འི་ ལོ༹་རིམ་ འཆར་གཞི་ ཧོ༹ང་ལས་ བས་བོ༹འི་
གོ༹མ་པོ༹་ཅུ༹འི་ དགའ་ཆུ༹ལ་ གནང་བོ༹་ ཨིན། འདི་ མ་རིས་པ་
མི་སེར་ བར་ན་ རིག་ཀོ༹་ སིང་ཤད་དང་ ཤིང་སྣ་
བཅུ༹ག་ཤད་ལས་ ecosystem་ལོ༹་ ལོ༹ག་སི་རང་ སོ༹ག་རྐྱབས་
བས་ཤད་ འདི་ལས་ གཞན་ engineering measures
ཐབས་ཤེས་ཅུ༹་ དང་ འཆོ༹་ཐབས་ གོ༹་སབས་ཅུ༹་ ལག་ལེན་

ཁོ༹ང་གི་ ཐུགས་ཤུགས་ གནང་བཞེས་ གསུང་བོ༹་ སད།
གཞུང་གི་ ལང་ཁུ་ ས་གནས་ཀི་ སྲུང་རྐྱབས་ བས་བཞིན་
ཡོ༹ད། མཐའ་འཁོ༹ར་ གནས་སང་ལོ༹་ ཐུགས་སྡུག་ གནང་བཞེས་
གཅོ༹ག་རླུང་ལོ༹་ མེད་པོ༹་ བཟོ༹་ཤད་ དོ༹ན་ལོ༹་ ཐབས་ཤེས་ཅུ༹་
ལག་ལེན་ བས་ཤད་ ཨིན། གཅོ༹་སི་ བོ༹ན་པོ༹་ཀི་ སོ༹བ་སོ༹ན་
གནང་བོ༹་དོ༹ན་བཞིན་ ལོ༹་ལྟར་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ཆེས་༧
ཉིན་ཆེ་ དཀར་མོ༹་ བདུན་ ཆབ་ལོ༹་ འཁོ༹ར་ལོ༹་ཅུ༹་ལོ༹་ ཉིན་གོ༹ང་
དགག་སི་ བཞག་ཤད་ཀི་ བས་ཤད་ ཨིན། གེལ་སིད་ འདི་ལོ༹་
བསམ་འཆར་ མཐུན་ནེ་ ལོ༹་༢༠༢༢ ལས་ བས་ཤད་ ཨིན།

ལེས་རིམ་ལོ༹་ བཟུང་གྲེལ་ གནང་བཞེས་ སོ༹ང་རྒྱལ་དང་
མཐའ་སོ༹ར་ ལེ་ལག་གི་ བོ༹ན་པོ༹་ སྐུ་ཞབས་ རྐམ་ བོ༹་སོ༹ས་
བོ༹་ཊེ་ཡ་ཀི་ རང་བཞིན་ གནམ་གཤིས་དང་ མཐའ་འཁོ༹ར་ལོ༹་
སྲུང་རྐྱབས་ བས་ཤད་ ཧོ༹ང་ན་ ཐམས་ཅད་ལོ༹་ རིག་ཀོ༹་
སིང་ཤད་ན་ མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ གོ༹མ་པོ༹་ ཐབས་སཤེས་
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ཡོ༹ད་པོ༹འི་ སྙན་གསན་ ཕུལ་བོ༹་ ཨིན། ཁོ༹ང་གི་ འབྲས་ལོ༹ངས་ཀི་
མི་སེར་ཅུ༹་ལོ༹་ ཤིང་སྣ་ ཀེས་པོ༹་ གཅུ༹ག་སི་ རང་ཡུལ་
ཕ་ཡུལ་ལོ༹་ ལང་ཁུ་ བཟོ༹་བོ༹་ གནང་སེ་ ཞུ་བ་ ཕུལ་ བཞག་
ཡོ༹ད། ཤིང་སྣ་ འདི་ལས་ གཅོ༹ག་ཀོ༹་ རླུང་ཅུ༹་ལོ༹་ མེད་པོ༹་བཟོ༹་སི་
མིའི་ དོ༹ན་ལོ༹་ རླུང་ཁམས་ ལེམ་ གཅང་དྲགས་ (oxygen)
ཐོ༹བ་ཤད་ན་ རོ༹གས་རམ་ ཐོ༹བ་ཆུ༹གས་ཤད་ ཨིན། ཁོ༹ང་གི་
དམིགས་ཡུལ་ འདི་ སྒྲུབ་འབྲས་ བཟོ༹་བོ༹་ དོ༹ན་ལོ༹་
ཐམས་ཅད་ལོ༹་ གཅིག་མཐུན་ དང་ དཔེ་གཅིག་ སོ༹ན་སི་
ལག་ལེན་ བས་ དགོ༹ས་པོ༹འི་ ཞུ་བ་ ཕུལ་ བཞེས་
མ་འོ༹ངས་པོ༹འི་ན་ འོ༹ང་མཁན་ མི་ཐོ༹ག་ཅུ༹འི་ དོ༹ན་ལོ༹་
གནམ་གཤིས་ མཐའ་འཁོ༹ར་ གཅང་དྲགས་ བཟོ༹་བཞག་
ཆུ༹གས་
ཤད་
ཨིན།

འཇུག་ ལེས་རིམ་ན་ མཐའ་འཁོ༹ར་ དོ༹ན་ལོ༹་ ཕྱག་ལས་
གནང་སི་ ཐུགས་འགན་ བཞེས་མཁན་ ཐུས་མི་དང་
ཆོ༹གས་པོ༹་ཅུ༹་ལོ༹་ ཅ་དགའ་ གསོ༹་རེ་ཅུ༹་ གནང་བོ༹་ ཨིན།
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གཅོ༹་འཇིན་ ལྕམ་ ཆེ་རིང་ སོ༹མ་ བོ༹་ཊེ་ཡ་ཀི་ གནང་བོ༹་
ཨིན་ནེ་ ཁོ༹ང་མཉམ་པོ༹་ ལྷོ༹་རོ༹ང་ཁག་གི་ ནམ་རེ་ ཆོ༹ང་འདུ་
པན་ཅཊ, སྐུ་གཞན་ རོ༹ང་ཁག་ རོ༹ང་དཔོ༹ན, སོ༹ང་རྒྱལ་
ལེ་ལག་གི་ འགོ༹་བེད་ཅུ༹་ ཡོ༹ད་པོ༹་ ཨིན། དུས་སོ༹ན་ ཤུར་ན་
མངའ་བདག་ དགོ༹ན་པོ༹འི་ ཕྱོ༹གས་བཞི་ན་ ཤིང་སྣ་ཅུ༹་
བཅུ༹ག་ཀོ༹་ ཨིན།
ལེས་རིམ་ན་ བོ༹ན་མཁན་ཅུ༹་ལོ༹་ གསུང་བཤད་ གནང་བཞེས་
རོ༹ང་ཁག་ པན་ཅཊ་ གཅོ༹་འཇིན་ ལྕམ་ ཆེ་རིང་ སོ༹མ་གིས་
ཉིན་ འདིའི་ཆེ་ ཤིང་སྣ་ཅུ༹་ བཅགུ༹ ་་དགོ༹ས་པོ༹འི་ གེལ་ཆེན་
ཧོ༹ང་ན་ གསུང་བོ༹་ ཨིན། པན་ཅཊ་ གཅོ༹་འཇིན་གིས་ ད་རུང་
གསུང་བོ༹་ དོ༹ན་བཞིན་ ད་ལྟའི་ གནམ་གཤིས་ གནས་སངས་
འགྱུར་བ་ལོ༹་ གདོ༹ང་ལན་ མཇལ་བཞིན་ ཡོ༹ད་པོ༹་དང་
འདིའི་དོ༹ན་ལོ༹་ གཞུང་ འགོ༹་བེད་ མ་རིས་པ་ མི་སེར་ཅུ༹་ཀི་
ཡང་ མཐའ་འཁོ༹ར་ དོ༹ན་ལོ༹་ ཤིང་སྣ་ཅུ༹་ བཅུ༹ག་ཀོ༹་ གནང་
དགོ༹ས། ཤིང་སྣ་ཅུ༹་ བཅུ༹ག་ཀོ༹འི་སྒང་ ཤིང་སྣ་ སོ༹ག་པོ༹འི་
དུས་ཆོ༹ད་ན་ བཅུ༹ག་ཀོ༹་ གནང་ དགོ༹ས། སོ༹ང་རྒྱལ་ ལེ་ལག་གི་
མཐའ་སོ༹ར་དང་ ས་སྲུང་རྐྱབས་ ཡན་ལག་གི་ DFO
སྐུ་ཞབས་ དཔལ་འབོ༹ར་ དབང་ས་ཀི་ ལེས་རིམ་ཧོ༹ང་ ན་
གསུང་བཤད་ཅུ༹་ གསུང་བོ༹་ གནང་བོ༹་ ཨིན། ཁོ༹ང་གི་ གཞི་རིམ་
གྲེལ་ལས་ མཐའ་འཁོ༹ར་ འདི་ལོ༹་ སྲུང་རྐྱབས་ བས་ཤད་
དོ༹ན་ལོ༹་ མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ལོ༹་ སོ༹ན་ལོ༹་ ཐོ༹ན་དགོ༹ས་པོ༹འི་
ཞུ་བ་ ཕུལ་ བོ༹་ ཨིན། ཁོ༹ང་གི་ དཀར་མོ༹་ བདུན་ ཟང་
འབྲས་ལོ༹ངས་ན་ གཞུང་ལམ་ན་ འཁོ༹ར་ལོ༹་ཅུ༹་ ཆུ་ཆོ༹ད་༡༡ ལས་
༡༡.༠༧ ཟང་ དགག་སི་ སོ༹ད་པོ༹་དང་ གཞན་ པུ་ལིས,
ཨེམ་བོ༹་ལེནས་དང་ མི་གསད་ མཁན་ འཁོ༹ར་ལོ༹་ བཅུག་ཀོ༹་
འགྲུས་ རྐྱབས་ཡོ༹ད་པོ༹འི་ ལེས་རིམ་ འཇིག་དྲགས་ གཅིག་
ཡོ༹ད་པོ༹འི་
གཏམ་ཡང་
གསུང་བོ༹་
ཨིན།

ལྷོ༹་རོ༹ང་ཁག་ ནམ་རེ་ལོ༹་ཡང་ ས་གཞི་ འཇོ༹མ་
གིང་ ཨམ་མོ༹འི་ ཉིན་ བརེ་སྲུང་་་་་་

ནམ་རེ་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ ཆེས་ ༧ཿ
མངའ་སེ་ མཉམ་པོ༹་རང་ ལྷོ༹་ རོ༹༹ང་ཁག་གི་ ཡང་ ས་གཞི་
འཇོ༹མ་གིང་ ཨམ་མོ༹འི་ ཉིན་ བརེ་སྲུང་ གནང་བོ༹་ ཨིན།
ལེས་རིམ་གི་ མགོ༹ན་པོ༹་ གཅོ༹་བོ༹་ ལྷོ༹་རོ༹ང་ཁག་གི་ པན་ཅཊ་

ལེས་རིམ་ན་ ཀོ༹་བིཊ་ ནད་ཡམས་ན་ གདོ༹ང་ལན་ མཇལ་སི་
ཕྱག་ལས་ གནང་མཁན་ སོ༹ང་རྒྱལ་ ལེ་ལག་གི་
གཞུང་ཞབས་བོ༹་ ཅུ༹་ལོ༹་ བསོ༹ད་བསག་ ཡང་ གནང་བོ༹་ ཨིན།
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ནུབ་ འབྲས་ལོ༹ངས་ སོ༹་རེང་ལོ༹་ ཡང་ མོ༹་དོ༹ར་
ཨོ༹ཊ་
བརེ་སྲུང་
གནང་བོ༹་་་་་

སོ༹་རེང་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོ༹འི་ ཆེས་ ༧ཿ མོ༹་དོ༹ར་ ཨོ༹ཊ་
དོ༹ན་ལོ༹་ སྲུང་རིས་ ཆུང་ཆུང་གཅིག་ སོ༹་རེང་ མཐོ༹་རིམ་
སོ༹བ་གྲྭ་ན་ གོ༹་སིགས་ རྐྱབས་པོ༹་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ གཅོ༹་སི་
བོ༹ན་པོ༹འི་ སོ༹བ་སོ༹ན་བོ༹་ སྐུ་ཞབས་ སི་པི་ སར་མ་གི་ ཉིན་
བརེ་སྲུང་བས་བོ༹འི་ དོ༹ན་ཆན་ ལོ༹་ ཁབ་སགས་ གནང་བཞེས་
ཁོ༹ང་གིས་ གསུང་བོ༹་ སད། རང་བཞིན་ མཐའ་འཁོ༹ར་ལོ༹་
སྲུང་རྐྱབས་བས་ཤད་ཀི་ དོ༹ན་ལོ༹་ མི་དམངས་ཅུ༹་ལོ༹་ རིག་ཀོ༹་
སིང་ དགོ༹ས་པོ༹འི་ གེལ་ཆེན་ ཡོ༹ད། འདེམ་མོ༹འི་
ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་ཤེས་ བས་བོ༹འི་ན་ ཁོ༹ང་གི་ གཅོ༹་སྤུཨི་
བོ༹ན་པོ༹་ལོ༹་ ཐུགས་རེ་ཆེ་ གནང་བོ༹་ ཨིན།
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བཅུ༹གས་ཀོ༹་་་་་་་་

སྒང་ཏོ༹ག་,དབིན་ཟླ་
བདུན་པོ༹འི་
ཆེས་
༦ཿ
རྒྱལ་བ་,རིན་པོ༹་ཆེའི་ འཁྲུངས་སར་ གུང་ལོ༹་ ༨༦ ཤུར་དང་
མོ༹་དོ༹ར་ཨོ༹ཊ་ ཉིན་ལོ༹་ མོ༹་མཐུད་སི་ རྣམ་རྒྱལ་
དཔེ་མཇོ༹ད་ཁང་གི་ ཤིང་སྣ་ སྨན་ཤིང་ སྡུམ་ར་ན་ ཤིང་སྣ་ཅུ༹་
བཅུ༹གས་ཀོ༹་ གནང་བོ༹་ ཨིན།,སྐུ་ཕེང་ བཅུ་བཞི་
རྒྱལ་བ་རིན་པོ༹་ཆེ་ མཉམ་པོ༹་ སི་སངས་ འབྲས་ལོ༹ངས་ཀི་
དཔེ་མཇོ༹ད་ཁང་,མཉམ ་པོ༹་ འབྲེལ་བ་ ཡོ༹ད་པོ༹་ ཨིན།ཕྱི་ལོ༹་
༡༩༢༣-༡༩༨༢ ཆོ༹ས་རྒྱལ་ དཔལ་ལྡན་ དོ༹ན་སྒྲུབ་ རྣམ་རྒྱལ་
སྐུ་དུས་ན་ ནང་པོ༹འི་ ཆོ༹ས་ སོ༹གས་ས་དང་ ཉམས་ཞིབ་ བས་
སའི་ བཟོ༹་བོ༹་ཨིན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ༹་ཆེ་ཀིས་ ཕྱི་ལོ༹་ ༡༩༥༧ ལོ༹་ན་
དཔེ་མཇོ༹ད་ཁང་ འདིའི་ ས་རོ༹་ གཏིང་བོ༹་ གནང་བོ༹་ ཨིན།

ཉིན་འདིའི་ཆེས་ རྣམ་རྒྱལ་ དཔེ་མཇོ༹ད་ཁང་གི་ དབུ་འཇིན་
སྐུ་ཞབས་ པདྨ་ དབང་རྒྱལ་ རིན་འཇིན་གིས་ དཔེ་མཇོ༹ད་
ཁང་གི་ ཕྱོ༹གས་བཞི་ལོ༹་ གཞུང་གི་ ཀོ༹་བིཊ་༡༩ སིག་ཁིམས་ལོ༹་
བོ༹ད་སོ༹ད་ བས་སི་ ཤིང་སྣ་ཅུ༹་ བཅུ༹ག་ གནང་བོ༹་ ཨིན།
ཉིན་འདི་ལོ༹་ བརེ་སྲུང་ གནང་བཞེས་ ཁོ༹ང་མཉམ་པོ༹་
སོ༹་རེང་གི་ SDM དང་ སོ༹ང་རྒྱལ་ ལེ་ལག་གི་ འགོ༹་བེད་དང་
གཞུང་ཞབས་བོ༹་ཅུ༹་ཀི་ ཤིང་སྣ་ཅུ༹་ བཅུ༹ག་ཀོ༹་ གནང་བོ༹་ ཨིན།

རྒྱལ་བ་ རིན་པོ༹་ཆེའི་ འཁྲུངས་སར་ ཤུར་ན་
རྣམ་རྒྱལ་ དཔེ་མཇོ༹ད་ཁང་ལོ༹་ ཤིང་སྣ་
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