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ཐྟོན་གྱི་ཡྟོད། 

རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚགོས་པ་དང་སྤྱི་དམངས་
ཚགོས་སྡེ་ཁག དྡེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལགོས་ནས་ཁ་ོཚརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྡེད་
མཁན་ཚསོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ངསོ་ནས་སྙན་ཐ་ོདུས་ལྟར་རྱིམ་འདནོ་
ཡངོ་ཐབས་དང་། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྐབས་ཀྱི་ལམ་སནོ་
དགངོས་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡདོ་
ཐད་ད་ོསྣང་ཡངོ་སླད་ག་རྡེ་བ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་དམ།
 

ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ།
དུས་རག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ནང་མང་ཚོགས་ངྟོས་ནས་ཕྟོ་མྟོ་ཁད་མྡེད་ངང་གཞུང་གྱི་སྲྱི་ཞུ་བ་རྣམས་འགན་འཁུར་ལྡན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གས་སུ་ཚང་མ་ཚུད་པ། 

བཟྟོ་གྲྭའྱི་ནང་ངལ་རྟོལ་བ་རྣམས་སྔར་ལས་བདྡེ་འཇགས་ལྡན་པ། སྟོབ་གྲྭའྱི་ནང་སྟོབ་མ་རྣམས་སྔར་ལས་བདྡེ་འཇགས་ལྡན་པ། རང་ཁྱིམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་གང་

དུའང་མྱི་ཚང་མ་སྔར་ལས་བདྡེ་འཇགས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྟོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྟོན་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད།  

ནང་དྟོན།

ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་ཐགོ་དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞྱིབ་ཐྡེངས་གསུམ་པ་བས་ཡྟོད།   
བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་འགྟོ་བ་

མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་

ཆ་ཚང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་གནང་དགྟོས་ཤྱིང་། 

ད་དུང་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་གཏྟོང་ཕྟོགས་ཐད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་

གྱི་ལམ་སྟོན་དགྟོངས་འཆར་བསྡུ་དགྟོས་ཀྱི་ཡྟོད་པས། བསྐྱར་

ཞྱིབ་དྡེའྱི་ཁྟོད་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥༠ ནས་ལམ་སྟོན་དགྟོངས་

འཆར་ ༣༤༦ ཕུལ་ཡྟོད། ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱ་ནག་  
ངྟོས་ནས་དྡེ་དག་ལས་ལམ་སྟོན་དགྟོངས་འཆར་ ༢༨༤ ’དང་  
ལྡེན་དང་ལག་བསར་ཟྱིན་པའྱི’ ཨང་རགས་ཚིག་ཐྟོ་དང་བཅས་དང་

ལྡེན་བས་ཡྟོད་པ་བསན་ཡྟོད་ལ། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནད་

དྟོན་གལ་ཆྡེའྱི་རྱིགས་ལ་ལམ་སྟོན་དགྟོངས་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་

མུ་མཐུད་གནང་འྟོས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཁས་ལྡེན་བས་ཡྟོད། 

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་མྱི་ཤྡེལ་བྷ་ཆྡེ་ལྡེ་ཊ་ 

(Michelle Bachelet) ཡྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་འདྱི་

ལ་མཇུག་སྐྱྟོང་གནང་ཆྡེད། ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ནང་རྒྱ་གཞུང་

ལ་གཞུང་འབྡེལ་ཕག་ཡྱིག་ཅྱིག་ཕུལ་ཡྟོད།1 ཡྱི་གྡེ་དྡེའྱི་ནང་ཁྟོང་

གྱིས་མ་འངོས་པའྱི་ལ་ོབཞྱི་དང་ཕྡེད་ཀའྱི་རྱིང་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྡེ་
མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་གཞྟོགས་འདྡེགས་གནང་རྒྱུ་  
དང་། སྡེ་ཁག་དང་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་

དང་། ཆྟོས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་གངས་ཉུང་དུ་གྱུར་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ཐྟོབ་ཐང་དང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྟོགས་ཀྱི་ཐད་

ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ཉྡེན་ཁའམ་བར་ཆད་མྡེད་པའྱི་སྤྱི་དམངས་

ཚོགས་སྡེའྱི་ཁྟོར་ཡུག་ལྡེགས་པྟོ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་རྡེ་སྐུལ་

ཞུས་ཡྟོད་ལ། གཞན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ངྟོས་ནས་  
ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༢༡ ལྟོའྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཆྡེད་དུས་

དཀྱིལ་སྙན་ཐྟོ་ཞྱིག་འབུལ་གནང་ཡྟོང་བའྱི་

རྡེ་སྐུལ་ནན་པྟོ་ཞུས་ཡྟོད།

 
'གནད་དྟོན་འདྱིའྱི་ཐྟོག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྟོ་ཞྱིག་

གྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཚན་པ་ཁག་གྱིས་

བཏྟོན་པའྱི་བྡེ་བག་གྱི་ནང་དྟོན་དང་གཞྡེན་སྐུལ་

དགྟོངས་འཆར་ཁག་ངྟོས་ལྡེན་བས་ཟྱིན་པ་རྡེད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོར་དགྟོས་པ་ནྱི་ཁས་ལྡེན་གནང་བ་

བཞྱིན་ལག་ལྡེན་བསར་རྒྱུ་དྡེ་རྡེད།'

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་

འགན་འཛིན་མྡེ་ཤལ་བྷ་ཆྱི་ལྡེ་ཊ།   
(ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ནང་།)
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བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཁྟོད་ང་ཚོ་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་

ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པའྱི་ལས་འགན་ནྱི། ཉྡེན་ཁའྱི་

གནས་སུ་སྨྲ་བརྟོད་འགག་པའྱི་མྱི་ཚོའྱི་སད་

གསང་མཐྟོ་རུ་གཏྟོང་བའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལྟ་བུ་བ་

རྒྱུ་དང་། ཡང་སབས་རྡེར་དཀའ་ངལ་ཆྡེ་བའྱི་

གནད་དྟོན་རྣམས་བསང་རྒྱུ། དྡེ་བཞྱིན་གཞན་

གྱིས་སྨྲ་བརྟོད་འགྟོག་ཐབས་བྡེད་པའྱི་མྱི་རྣམས་

སྲུང་སྐྱྟོབ་བ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན།’’

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་

འགན་འཛིན་མྡེ་ཤལ་བྷ་ཆྱི་ལྡེ་ཊ། (ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༢ ཉྱིན།)

ལག་བ�ར། 

�ས་བཀག་བ�ར་ཞིབ་
�ི་བ�ད་རིམ། 

ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ངོས་ནས་
མ�ག་�ོང་དང་ལག་བ�ར་
�ི་བ�ད་རིམ།

�ས་བཀག་བ�ར་ཞིབ་ལས་དོན་
ཚན་པའི་བ�ར་ཞིབ་དང་�ན་ཐོ། 

འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
�ན་ཚ�གས་�ི་གཏན་
འབེབས་དང་�ན་ཐོ། 

�ས་ད�ིལ་
�ན་ཐོ།

བ�ར་ཞིབ་ཚ�གས་འ�འི་
�ོན་འ�ོའི་�་ཆ་�་ ིག

ར་�ོན་ཡིག་ཆ། 
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སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེའྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆའྱི་དགྟོས་པ་དང་། དྡེ་སྤྟོད་མཁན། 

རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཐྟོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་འབྡེལ་ནས་སྙན་ཐྟོ་འདྟོན་པའྱི་

ལས་དྟོན་ལ་རམ་འདྡེགས་ཆྡེད། རྟོག་ཞྱིབ་དང་སྙན་ཐྟོ་གང་འདྲ་འདྟོན་དགྟོས་པ་དང་། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱི་

ལས་དྟོན་སྙན་ཐྟོར་གཞྱི་གང་འདྲ་འཛིན་དགྟོས་པ་བཅས་ཀྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདྡེབས་ཡྟོང་ཆྡེད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ 

ཐྟོབ་ཐང་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་(ISHR)ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཕྟོགས་བསྒྱིགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་གྟོ་ 

བདྡེའྱི་ལམ་ནས་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༨ ལྟོའྱི་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་པ་ངྟོ་སྤྟོད་དང་། 

མཇུག་སྐྱྟོང་སྙན་ཐྟོའྱི་ནང་གྱི་གལ་གནད་ངྟོས་འཛིན། ཞུ་གཏུག་ཡྟོང་བ་དང་གནས་ཚུལ་རག་པའྱི་ཐབས་ཤྡེས་བརྡེ་རྡེས་བཅས་ཀྱི་ཆྡེད་ཡྱིན།

གཞུང་འབྡེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ། སྤྱི་ཚོགས་དང་སྲྱིད་བྱུས་ཐྟོག་གྱི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་ནས། ལམ་སྟོན་

ལག་དྡེབ་འདྱིས་ཚོགས་སྡེར་དྡེ་དག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཐྟོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་

ལས་དྟོན་སྡེལ་བ་དང་མཉམ་ཞུགས་ལ་སྐུལ་མ་ཡྟོང་བ་དང་། 

ལག་དྡེབ་འདྱི་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་རྡེས་མ་བར་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ལྟོ་ལྔའྱི་ནང་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱིས་སྙན་ཐྟོ་

འདྟོན་པའྱི་ལས་དྟོན་ (རགོ་ཞྱིབ་དང་། དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐ།ོ སྙན་ཐ་ོམཁ་ོསྤདོ་བཅས་) ཀྱི་གངས་ཀ་དང་། སྤུས་ཚད། ནུས་པ་མཐ་ོརུ་འག་ོབར་
རམ་འདྡེམས་ཡངོ་རྡེ་བྡེད་ཀྱི་ཡདོ།
རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པར་(རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་སྡེར་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར། རྒྱ་ནག་ནང་ངམ་རྒྱ་ནག་དང་འབྡེལ་བའྱི་

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་དང་གྟོང་འཕྡེལ་གཏྟོང་མཁན་ཚང་མར་གྟོ་)སྦྟོང་བརྡར་སྤྟོད་མཁན་ཚོགས་པ་ཚོར། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་

ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་སྦྟོང་བརྡར་དང་སྟོབ་སྟོན་སབས་བྡེད་སྤྟོད་བྡེད་པར་རྡེ་སྐུལ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ནྱི་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་

གྱིས་གཞུང་ཚབ་མྱི་སྣ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབྡེལ་བ་བྡེད་སབས། དྟོན་གཉྡེར་ཅན་ཚོར་རྒྱ་ནག་གྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་

སྟོར་ལ་ག་ོརགོས་སྡེལ་བའྱི་རྒྱུ་ཆ་རུའང་འགྱུར་ངྡེས།

ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ནྱི་སུས་ཡྱིན་ཡང་སྤདོ་ཆགོ་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྒྱ་

ནག་ནང་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་ཚོས་སྤྟོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་ཐྟོག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཆྟོད་སྡེམས་བརན་པྟོ་ཡྟོད་ཁར། རྒྱ་

ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་མྱི་སྤྟོད་པའྱི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་རྡེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༨ ལྟོའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་འགྟོ་བ་

མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གནས་སངས་ཐྟོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་སུ། སྙན་ཐྟོ་འདྟོན་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་སྡེ་པན་

དང་ཧྥ་རན་སྱི། པྟོར་ཇུ་གྷལ་སྟོགས་ས་གནས་སད་ཡྱིག་ཐྟོག་བསྒྱུར་དགྟོས་མྱིན་དགྟོངས་པ་བཞྡེས་རྡེ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད།

གསལ་བཤད། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པས་ཡྱིག་བསྒྱུར་བས་པ་ལས། མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཞུང་འབྡེལ་ངྟོས་ནས་ཡྱིག་བསྒྱུར་བས་པ་ཞྱིག་མྱིན།
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དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་རྡེས་སུ་ག་རྡེ་

གནང་གྱི་ཡྟོད་དམ།

སུད་སྱིའྱི་གྟོང་ཁྡེར་ཇྱི་ནྱི་ཝར་རྒྱ་ནག་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་རྡེས། འབྱུང་

འགྱུར་གྱི་ལྟོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལས་དྟོན་མཇུག་སྒྱིལ་ཟྱིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་སྲྱིད་མྟོད། དྟོན་དངྟོས་སུ་དྡེ་འདྲ་མ་ཡྱིན།

 ཁྡེད་རང་གྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཆྡེད་བསྡུ་རུབ་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྡེལ་ལམ་ཁག་ནྱི་མུ་མཐུད་བྡེད་སྤྟོད་ཡྟོད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། འབྡེལ་བ་བཟྟོས་པ་རྣམས་ཀང་མུ་མཐུད་བྡེད་སྤྟོད་ཡྟོད། འདྱིར་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཤུགས་

རྐྡེན་དང་། ཡྱིག་ཆར་བཀྟོད་པ་ཁག་ཡུན་རྱིང་བྡེད་སྤྟོད་ཡྟོད་པ། ལས་དནོ་དངསོ་གཞྱི་སྒྲུབ་མཁན་ཚརོ་དྡེ་བས་བྡེད་སྤདོ་ཆྡེ་
བ་ཡྟོད་པའྱི་སྟོར་ཁ་ཤས་གསལ་འདྟོན་བས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་སྙན་ཐྟོ་ངྡེས་པར་དུ་འབུལ་དགྟོས་མྡེད་ཀང་། ཁྡེད་

རང་གྱིས་དུས་དཀྱིལ་གྱི་སྙན་ཐྟོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྤད་ནས་རྒྱུས་ལྟོན་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་ཚེ། དྡེས་གལ་གནད་ཆྡེ་བའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལ་འཕྲད་

པའྱི་དཀའ་ངལ་དག་ལ་དྟོ་སྣང་མུ་མཐུད་ནས་སྡེབས་པ་བཟྟོ་ངྡེས་རྡེད། 

ལེའུ་དང་པོ།

 
'ངའྱི་ངྟོས་ནས་ཚོགས་མྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་དགྟོས་

ངྡེས་ལ་གཞྱིགས་ཏྡེ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ཚོགས་

པ་ཁག་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱི་རྒྱབ་

སྐྱྟོར་དང་བསྟུན་འབྡེལ་ཡྟོད་སྤྱི་སྡེར་ཚང་མའྱི་ལམ་

སྟོན་དང་མཉམ་ལས་ཚགས་ཚུད་ཡྟོང་ཐབས་སུ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ལག་བསར་འཆར་གཞྱི་བཟྟོ་བར་གཞྡེན་སྐུལ་

བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད།’'

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་འགན་

འཛིན་མྡེ་ཤལ་བྷ་ཆྱི་ལྡེ་ཊ་མཆྟོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྲྱིད་  
བླྟོན་ཆྡེན་ལ་ཕུལ་པའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག།  

 (ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན།)

ཁྡེད་རང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས། དམར་ཤྟོག་

ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག ཡང་ན་འབྡེལ་ཡྟོད་ལས་བྡེད་གཞན་

ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཆྡེད་འབྡེལ་བ་བས་ཡྟོད་དམ།

•  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ངག་

ཐྟོག་བསྒགས་གཏམ་སྡེལ་སབས་གནད་དྟོན་གང་དག་བཅུག་

འདུག 2 དྲྱི་བ་འདྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་

གྟོས་བསྡུར་བསྐྱར་དུ་བ་རྒྱུའྱི་གྟོ་སབས་ཡག་པྟོ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་

སྲྱིད།

•  ཁྡེད་རང་གྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་ཀྱི་ལམ་ སྟོན་

བསམ་འཆར་གལ་ཆྡེན་རྣམས། དབུས་དང་ཞྱིང་ཆྡེན་གྱི་འབྡེལ་
ཡདོ་ལས་ཁུངས་སུ་འབྡེལ་བ་བས་ཏྡེ་སྤད་ན་ཕན་ཐྟོགས་འབྱུང་

སྲྱིད།

•  ཁྡེད་རང་གྱི་ལས་ཀའྱི་ཁབ་ཁྟོངས་ལ་གཞྱིགས་ནས། ལས་

འཆར་གཞན་གྱི་ཐྟོག་ལ་སྟོབ་སྦྟོང་བས་ན། དུས་བཀག་བསྐྱར་

ཞྱིབ་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་པར་སྡེམས་འགུལ་གཏྟོང་བའྱི་ལམ་

ཁ་མྱི་འདྲ་བ་རྡེད་པར་ཕན་ཐྟོགས་སྲྱིད། དཔྡེར་ན་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༢༥ 

ལྟོར་བདྡེ་ཐང་ལྡན་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་འབད་བརྟོན་

ལ་བསྔགས་བརྟོད་ལྟ་བུའྟོ།  

•  འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ 

ཟླ་ ༤ ནང་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཏང་བའྱི་ཕག་བྱིས་

ནང་དུ། ལྕམ་ཁྟོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་

ཞྱིབ་སབས་སུ་ཐྟོབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་གྱི་ཐྟོག་

ཏུ། མཇུག་སྐྱྟོང་དང་སྙན་ཐྟོ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་པའྱི་གཞུང་འབྡེལ་

བརྒྱུད་ལམ་3ཞྱིག་བཟྟོ་བའྱི་སྐུལ་མ་བས་ཡྟོད་པ་དང་། ཆྡེས་

མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཆྡེད་ལས་ཀྱི་མཐུན་སྦྟོར་གནང་

རྒྱུ་ཁས་ལྡེན་བས་ཡྟོད། ཁྡེད་རང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྒྱུད་

ལམ་དྡེ་ཡྟོང་བར་ལས་དྟོན་ག་རྡེ་སྡེལ་ཡྟོད་མྡེད་དང་། འགྟོ་བ་

མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་འབྡེལ་བ་

གང་ཙམ་གནང་ཡྟོད་མྡེད་ཐྟོག་དྲྱི་བ་བཏང་ན་འགྱིག 

ཁྡེད་རང་གྱིས་སྐུ་ཚབ་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་ཏྡེ་ཁྟོ་ཚོའྱི་

ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ལ་ཤུགས་རྐྡེན་སྤྟོད་ཐབས་བས་

ཡྟོད་དམ།

•   སྐུ་ཚབ་དྡེ་དག་དང་བསྐྱར་དུ་འབྡེལ་བ་བས་ཏྡེ་དུས་བཀག་

བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐྟོག་ཁྟོ་ཚོར་བསམ་ཚུལ་ག་རྡེ་ཡྟོད་

དྲྱི་བ་དྲྱིས། རྒྱ་ནག་གྱི་སྤྟོད་ལམ་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཁྟོ་ཚོར་བསམ་

ཚུལ་གང་ཡྟོད་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གྟོས་མྟོལ་ནང་རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པའྱི་གྡེང་མྟོལ་བས་ཡྟོད་མྡེད་ཐྟོག་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ན་

ཆྟོག དྡེ་བཞྱིན་ཁྟོ་ཚོས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདྟོན་པར་གྲུབ་

འབས་ཐྟོན་ཡྟོད་མྡེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡྟོད་དྲྱིས། 

•   གལ་སྲྱིད་རྒྱ་ནག་གྱིས་གཞུང་གཞན་གྱིས་བཏྟོན་པའྱི་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་ཁས་ལྡེན་བས་པ་ཤྡེས་རྟོགས་བྱུང་ཚེ། རྒྱལ་ཁབ་

དྡེའྱི་གཞུང་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་ཡྟོང་

བར་རྒྱབ་སྐྱྟོར་གང་འདྲ་བྡེད་རྱིས་ཡྟོད་མྡེད་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ན་ཆྟོག 

ཁྡེད་རང་གྱིས་གཞུང་དྡེར་རྒྱ་ནག་དང་གསོ་མལོ་བྡེད་སྐབས་
གནད་དྟོན་དྡེ་གྡེང་སྟོང་བྡེད་པར་སྐུལ་མ་གཏྟོང་ཆྟོག དམྱིགས་

བསལ་གྱིས་གལ་ཏྡེ་ཕྟོགས་གཉྱིས་བར་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་

ཐྟོག་གྟོས་མྟོལ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་ཚེ། ལག་བསར་གྱི་གནད་དྟོན་དྡེ་

གྡེང་སྟོང་བྡེད་པའྱི་སྐུལ་མ་བྡེད་ཆྟོག

•  ཁྡེད་རང་གྱིས་གཞུང་དྡེར་ལམ་སནོ་བསམ་འཆར་བཏནོ་པ་དང་
འབྡེལ་བའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ལས་ཀ་བྡེད་མཁན་གྱི་སྤྱི་དམངས་
ཚགོས་སྡེ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་མཐུན་སྦྟོར་བྡེད་པའྱི་སྐུལ་མ་བྡེད་

ཆྟོག སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་དྡེ་དག་གྱི་ལས་དྟོན་གྱིས་འགྟོ་བ་

མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་འགྟོ་བར་ཕན་ཐྟོགས་པ་དང་། གཞུང་

གྱིས་བཏྟོན་པའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་

གྲུབ་འབས་ཐྟོན་པར་ལྡེགས་སྐྱྡེལ་འབུལ་ཐུབ། 

•  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་ཚོར་དཀའ་

ངལ་ཆྡེ་ཤྟོས་སུ་འཕྲད་ཀྱི་ཡྟོད་པའྱི་གནད་དྟོན་ཁག་ནྱི། མཐུན་

ཚོགས་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་། དྡེ་བཞྱིན་སྡུག་

སྦྟོང་མནར་གཅྟོད་སྟོགས་ཡྱིན་པ་ཁས་ལྡེན་བས་ཏྡེ་དྡེ་དག་སྟོར་

གྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་བས་ཟྱིན་ཁུལ་

བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདྟོན་མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ་

རྣམས་ལ། ཁྡེད་རང་གྱིས་གནས་སངས་དྡེ་དྲང་བདྡེན་གང་འདྲ་

http://webtv.un.org/watch/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001
http://webtv.un.org/watch/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001
http://webtv.un.org/watch/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001
http://webtv.un.org/watch/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf


    7 

ཡྱིན་མྱིན་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནྟོན་ཤུགས་མུ་མཐུད་ནས་

སྤྟོད་ཆྡེད་ལས་དྟོན་ག་རྡེ་སྡེལ་དགྟོས་མྱིན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཤྟོད། 

དྡེ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་རྡེས་མར། 

•  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་ལམ་

སྟོན་བསམ་འཆར་ཁས་ལྡེན་མ་བས་ནའང་། གཞུང་རྣམས་

ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་ལྡེན་བསར་བའྱི་སྐུལ་མ་བྡེད་

དགྟོས་པ་དང་། ཡྟོང་གགས་མྱིན་པའྱི་ཐྟོག་ནས་སྡེར་བར་དང་
ཡངོས་གགས་སུ་ག་ོསྐབས་དམ་འཛིན་གྱིས་སྐུལ་མ་བྡེད་དགྟོས། 

དཔྡེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཆ་

ཚང་ལག་བསར་བྡེད་འདྟོད་མྡེད་པའམ་ཐུབ་ཀྱི་མྡེད་སྲྱིད་མྟོད། 

ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལག་བསར་བྡེད་པའྱི་

བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་སྲྱིད་པ་དྡེ་འདྲ་ཡྟོང་སྲྱིད། 

•  རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུས་དུས་དཀྱིལ་གྱི་སྙན་ཐྟོ་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་

འདུག་གམ། ཁྡེད་རང་གྱིས་གཞུང་དྡེ་དག་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་

ཞྱིབ་ཀྱི་ལག་བསར་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་

ཡྟོངས་གགས་ཡྟོང་ཆྡེད་རྒྱ་ནག་ལ་ཡང་དྡེ་ལྟར་བྡེད་པའྱི་སྐུལ་

མ་གཏྟོང་བའྱི་རྡེ་སྐུལ་བྡེད་ཆྟོག  

རྒྱ་ནག་ནང་ཡྟོད་པའྱི་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་

ལག་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་

ཞྱིབ་ཆྡེད་རྒྱུ་ཆ་ག་སྒྱིག་བྡེད་པའྱི་སབས། ཁྡེད་རང་གྱིས་

ལས་ཁུངས་དྡེ་དང་མཉམ་ལས་བས་སམ།

•  ཁྡེད་རང་གྱིས་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁས་ལྡེན་བས་པའྱི་ལས་དྟོན་གསར་པ་

སྙན་སྡེང་ཞུ་ཆྟོག་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཆྡེད་ལས་དང་འབྡེལ་བ་ཡྟོད་

རྱིགས་སྙན་སྡེང་ཞུ་ཆྟོག དྡེ་བཞྱིན་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་སྙན་ཐྟོའྱི་སྟོར་ལ་བསམ་ཚུལ་བརྟོད་དྡེ། གནད་དྟོན་གང་

གྱི་ཐྟོག་ལག་བསར་དང་ཡར་རྒྱས་ཡྟོང་བར་རྟོག་ཞྱིབ་བས་ན་

ལྡེགས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བརྟོད་ཆྟོག 

•  ཁྟོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་གལ་ཆྡེན་རྣམས་དང་
ཚགོས་འདུ་ག་ོསྒྱིག་བས་ཏྡེ། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་

སྟོན་བསམ་འཆར་ངྟོ་སྤྟོད་བ་ཐུབ་སྲྱིད། མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུང་གྱི་འགྟོ་

བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གནས་སངས་ཐྟོག་གྡེང་མྟོལ་བྡེད་རྒྱུ་སྣྡེ་ཁྱིད་ཀྱི་

ཡྟོད་ཀང་། སྒྱིག་ཁྱིམས་དང་སྲྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྟོང་བར་

གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་གཞན་མང་པྟོ་ཞྱིག་ལ་འགན་ཡྟོད་པ་རྡེད། 

•  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དྟོགས་འདྲྟོག་མྱི་བྡེད་པའྱི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་

ལས་དྟོན་སྡེལ་ཆྡེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁས་ལྡེན་བས་པའྱི་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དང་འབྡེལ་

བའྱི་ལས་འཆར་བསྒྱིགས་ཏྡེ། རགོས་དངུལ་ཞུ་བའྱི་ག་ོསྐབས་
ཡྟོང་སྲྱིད།

ཁྡེད་རང་གྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐྟོ་ཚད་ལྡན་

ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡྟོད་དམ། གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཁ་སྣྟོན་བ་

རྒྱུ་ཡྟོད་དམ། 

•  ཁྡེད་རང་གྱི་སྙན་ཐྟོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བཏྟོན་

པའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཐྟོག་ཤུགས་རྐྡེན་སྤྟོད་ཐུབ་ཡྟོད་

མྡེད་ལ་མ་ལྟ་ཆྡེད། ལས་ཀ་ཆྡེན་པྟོ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་རྡེད། 

ཁྡེད་ཀྱིས་རང་གྱི་སྙན་ཐྟོ་བཟ་ོབཅསོ་བྡེད་སངས་དང།  
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་སངས་ལ་བསམ་བླྟོ་ཐྟོངས། ཁྡེད་རང་གྱི་  
སྙན་ཐྟོ་བརྒྱུད་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཞན་

ལའང་གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་ཆྟོག (དཔྡེར་ན། གྟོས་མཐུན་

སྡེ་ཚན་4ནམ་དམྱིགས་བསལ་ལས་དྟོན་གྱི་ཆྡེད་ལས་ 

སྡེ་ཚན་5ལྟ་བུ། ཁྡེད་རང་གྱིས་འདྱི་ནས་6དྡེའྱི་སྟོར་ཞྱིབ་ཕྲ་

ཤྡེས་ཐུབ།)  ལྷག་པར་དུ་གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་དུས་བཀག་

བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལ་འདྟོད་བླྟོ་མ་ཁྡེངས་ཚེ་(བརྒྱུད་

རྱིམ་དྡེ་ཕལ་ཆྡེ་བ་གཞུང་ཁག་གྱིས་གཞུང་ཞྱིག་ལ་ལམ་སྟོན་

ལམ་སནོ་བསམ་འཆར་བྡེ་བག་དང་ཚད་འཇལ་ 
རྒྱུ་ཡདོ་པ། སྒྲུབ་ནུས་པ། འབྡེལ་བ་ཡདོ་པ།  
དུས་ཚདོ་ཚད་བཀག་ཡདོ་པ་འདྟོན་པའྱི་སྐུལ་ 

མ་བྡེད་པའྱི་གྟོ་སབས་བཟང་པྟོ་ཡང་ཡྱིན།  

གང་ཡྱིན་ཟྡེར་ན་གྟོང་གྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ 

རྣམས་གསལ་ཆ་མྡེད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ 

བསམ་འཆར་རྣམས་ལས་རྟོག་ཞྱིབ་བྡེད་ 

རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཡྟོད། 

© ISHR

བསམ་འཆར་འདྟོན་རྒྱུའྱི་ལས་དྟོན་རྡེད།) རང་དབང་ཅན་གྱི་

ཆྡེད་ལས་མྱི་སྣ་དང་སྡེ་ཚན་ཚོས། ཁྡེད་རང་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་

ཡ་ལན་ཚད་མཐྟོ་བ་བྡེད་ཐུབ་སྲྱིད། དྡེ་ལ་བརྡེན་ནས་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་ཞྱིབ་ཕྲ་དང་ནུས་ལྡན་འདྟོན་ཐུབ།

•  གལ་སྲྱིད་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་སྔྟོན་ཚུད་དུ། ཁྡེད་རང་

གྱིས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་དངྟོས་ཡྟོད་གནས་སངས་ཀྱི་

གངས་ཐྟོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གཞུང་ལ་མཁྟོ་སྤྟོད་ཆྡེད་ག་སྒྱིག་

བས་ཡྟོད་ཚེ། གངས་ཐྟོ་དྡེ་དག་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དྟོན་སབས་

དང་། མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལས་ཁུངས་གཞན་ལ་

འབྡེལ་བ་བྡེད་སབས་བྡེད་སྤྟོད་བ་ཆྟོག 

•  གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་གྱིས་སྔྟོན་ཚུད་ནས་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གྟོ་བསྡུར་བ་མ་ཐུབ་ཡང་།  

རྒྱ་ནག་ལ་བཏྟོན་པའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁྟོད་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ལས་ཁུངས་དྡེ་དག་གྱི་ཆྡེད་ལས་ཀྱི་ཁབ་ཁྟོངས་དང་འབྡེལ་

བ་ཡྟོད་པ་མང་པྟོ་རྡེད་སྲྱིད། དཔྡེར་ན། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་

ནང་ངལ་རྟོལ་གྱི་གནད་དྟོན་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ངལ་རྟོལ་ལྷན་

ཚོགས་དང་འབྡེལ་བ་ཡྟོད། དྡེ་བཞྱིན་ཕྟོ་མྟོའྱི་གནད་དྟོན་དྡེ་

རྒྱsལ་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མྡེད་ལས་ཁུངས་དང་འབྡེལ་བ་ཡྟོད།  

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་རང་གྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཆྡེད་སྙན་ཐྟོ་མཁྟོ་

སྤྟོད་བས་ཡྟོད་ཚེ། རང་གྱིས་སྙན་ཐྟོ་དྡེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་
གྱིས་ཁས་ལྡེན་བས་པའྱི་ལམ་སནོ་བསམ་འཆར་རྣམས་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དྡེ་དག་ལ་བསྐུར་ནས། ལས་ཁུངས་དྡེ་

དག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འབྡེལ་ཡྟོད་ལས་ཁུངས་ལ་གྟོས་མྟོལ་གང་

འདྲ་བྡེད་མྱིན་དང་། ལག་བསར་ཐད་མཐུན་སྦྟོར་གང་འདྲ་བྡེད་

མྱིན་ཐྟོག་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་སབས། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་

དང་མཉམ་ཞུགས་བྡེད་པའྱི་སྐུལ་མ་བ་དགྟོས། 

https://www.youtube.com/watch?v=exSA8KJeQAI
https://www.youtube.com/watch?v=exSA8KJeQAI
https://www.youtube.com/watch?v=exSA8KJeQAI
https://www.youtube.com/watch?v=vmePE9Olegg
https://www.youtube.com/watch?v=vmePE9Olegg
https://www.youtube.com/watch?v=vmePE9Olegg
https://www.youtube.com/watch?v=d7gD4mTRt8M
https://www.youtube.com/watch?v=d7gD4mTRt8M
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ཁྡེད་རང་གྱིས་ཤྡེས་གསལ་ལྟར། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྙན་ཐྟོ་ནྱི་ཡྱིག་ཆ་གསུམ་ལ་གཞྱི་བཞག་ཡྟོད།

རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྟོན་པ།

སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགྟོས་དྟོན།

ལེའུ་གཉིས་པ།

 

དྡེ་དག་ནྱི་གཞུང་འབྡེལ་གྱི་  

སྙན་ཐྟོ་དང་།7 

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས  

་ཁག་གྱིས་སྡེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལས་  

ཕྟོགས་བསྒྱིགས་བས་པའྱི་སྙན་ཐྟོ།8

དྡེ་བཞྱིན་འབྡེལ་ཡྟོད་(སྤྱི་དམངས་ཚོགས་  

སྡེ་ཁག་)ཚོས་སྡེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལས་  

ཕྟོགས་བསྒྱིགས་བས་པའྱི་སྙན་ཐྟོ།9

གལ་ཏྡེ་གཞུང་གྱིས་གནས་ཚུལ་བཟང་པྟོ་གཅྱིག་པུ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་

པའམ། གངས་ཐྟོ་འདང་ངྡེས་ཤྱིག་མ་སྤད་པའམ། ཡང་ན་གནད་

དྟོན་ཁ་ཤས་སྣང་མྡེད་བཏང་ཚེ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་

དང་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱིས་སྟོང་ཆ་དྡེ་དག་ཁ་སྟོང་བྡེད་

རྒྱུའྱི་གྟོ་སབས་ཡྟོད། གལ་སྲྱིད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐྟོ་ཁ་གསལ་

མྡེད་ཚེ། སྤྱི་དམངས་ཚགོས་སྡེ་ཁག་གྱིས་དངསོ་ཡདོ་གནས་སངས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་བདྡེན་དཔང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བྡེད་སྤྟོད་བས་ཏྡེ། 

གནས་ཚུལ་ཁ་སྣྟོན་བ་ཆྟོག རྒྱ་ནག་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་

ཐྡེངས་གསུམ་པའྱི་སབས། འཛམ་གྱིང་ས་ཕྟོགས་གང་ས་ནས་སྤྱི་

ཚོགས་ཚོགས་སྡེ་མང་པྟོས་སྙན་ཐྟོ་ག་སྒྱིག་བས་ཏྡེ་དངྟོས་སུ་མཁྟོ་

སྤྟོད་བས་ཡྟོད།10

བསྐྱར་ཞྱིབ་ཆྡེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྔ་ས་ནས་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་

དགྟོས་ཀྱི་ཡྟོད་པས། གནས་ཚུལ་རྣམས་དུས་ཚོད་ཡྟོལ་ས། དྡེ་

འདྲ་སྟོང་ཙང་ལག་ལྡེན་ཐྟོག་མཇུག་སྐྱྟོང་དང་རྟོག་ཞྱིབ་བྡེད་པའྱི་

གནས་ཚུལ་གལ་ཆྡེ། 

ཉམས་ཞྱིབ་བྡེད་པའྱི་སབས་སུ་ཁྡེད་རང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་བར་ལ་ཡར་

རྒྱས་གང་འདྲ་བཏང་ཡྟོད་མྡེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པྟོ་ཞྱིག་

ཐྟོབ་རྒྱུ་ཡྟོད་པར་དྟོ་སྣང་བྱུང་ཡྟོད་སྲྱིད། (ཁྡེད་

རང་གྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྡེལ་སྙན་

ཐྟོར་གཟྱིགས་ན་དྡེ་དག་མཐྟོང་ཐུབ།)

དྡེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་གཉྱིས་པ་སྡེ་

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ དང་། གསུམ་པ་སྡེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ བར་དུ། རྒྱ་ནག་
ཐགོ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལས་དནོ་ལྔ་ཕྱིན་ཡདོ། དྡེ་དག་བྡེད་མཁན་ནྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གྟོས་མཐུན་ལ་བརྱི་སྲུང་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་

མྡེད་བརག་དཔྱད་བྡེད་མཁན་གྱི་ཆྡེད་ལས་ཚོགས་ཆུང་སྡེ་གྟོས་

མཐུན་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན། བསྐྱར་ཞྱིབ་དྡེ་དག་གྱིས་མྱི་མང་གྱི་ཐྟོབ་

ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་དང་འབྡེལ་ཡྟོད་གནད་དྟོན་གལ་ཆྡེན་སྟོར་ལ་གནས་

ཚུལ་མང་པྟོ་བསྡུ་རུབ་དང་འདྟོན་སྡེལ་བྡེད་ཐུབ་ཡྟོད། དྡེ་ལ་བརྡེན་

ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐྟོ་རྱིང་པྟོ་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་དང་

འབྡེལ་ནས་གདྟོང་ལྡེན་བྡེད་དགྟོས་པའྱི་གནད་དྟོན་ཁག་གྱི་ཐྟོག་

ལ་གནས་ཚུལ་མང་པྟོ་ཡྟོད་པ་རྡེད། 

གྟོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་དྡེ་དག་ལ་སྤྱི་དམངས་

ཚོགས་སྡེ་མང་པྟོས་མཐུན་སྦྟོར་བས་ཡྟོད་པས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་

སྡེ་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྟོད་མྡེད་དང་། གང་འདྲ་ཕྱིན་ཡྟོད་མྡེད་ཤྡེས་

རྟོགས་ཡྟོང་ཆྡེད། ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པྟོ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་རྒྱུ་

ཡྟོད་པ་རྡེད།

འྟོན་ཀང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་གསུམ་པའྱི་(༢༠༡༨ ནས་༢༠༢༣) 

སབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་རྡེད། གྟོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་

གྱིས་སྙན་ཐྟོ་འདྟོན་པའྱི་དུས་ཚོད། སྙན་ཐྟོ་མཁྟོ་སྤྟོད་དུས་འགངས་

མང་པྟོ། དྡེ་བཞྱིན་གལ་ཏྡེ་དྡེ་དག་དུས་ཐྟོག་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་ཀང་། 

དྡེ་དག་གྟོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐྟོ་ལྟར། མང་པྟོ་དང་ཞྱིབ་

ཕྲ་ཡྟོད་པའྱི་ངྡེས་གཏན་མྡེད། རྒྱུ་མཚན་དྡེ་དག་ལ་བརྡེན་ནས་དུས་
བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདྡེ་
ཞྱིབ་ཕྲ་མྡེད་སྱིད་པས། གྲུབ་དྟོན་དུ་སྙན་ཐྟོའྱི་ནང་བུད་མྡེད་ཀྱི་འདྲ་

མཉམ་ཐྟོབ་ཐང་དང་། བྱིས་པའྱི་ཐྟོབ་ཐང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་། མནར་གཅྟོད་དང་ཁྱིམས་ལུགས་ཐྟོབ་ཐང་། དཔལ་

འབྟོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་དཀའ་

ངལ་སྟོགས་གལ་ཆྡེའྱི་གནད་དྟོན་ཁག་མྱི་ཚུད་པ་དང་སྣང་མྡེད་

འགྟོ་སྲྱིད།

© Flickr / Annette Bernhard

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/3&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/3&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/3&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/3&Lang=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRCNStakeholdersInfoS31.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRCNStakeholdersInfoS31.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRCNStakeholdersInfoS31.aspx
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�ལ་ཁབ་�ི་�ན་ཐ།ོ
 

བ�ར་ཞིབ་�་�ལ་�ལ་ཁབ་ངོས་ནས་འ�ེལ་ཡོད་
ཚང་མར་གོ་བ�ར་�ིས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

ཡིག་འ�་ ༡༠༧༠༠ ལས་བ�ལ་མི་�ང་ལ། 
མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་ག ང་འ�ེལ་�ིས་

ོད་པའི་�ད་ཡིག་ཐོག་འ�ལ་དགོས།

�ར་�ནོ་ཡིག་ཆ།
 

བ�ར་ཞིབ་�་�ལ་�ལ་ཁབ་�ི་ལན་འདེབས་
ཁག་�ད། 

�ས་ད�ིལ་�ན་ཐ།ོ

བ�ར་ཞིབ་གཉིས་�ི་མཚམས་�་
བསམ་འཆར་ཁག་ལག་བ�ར་ཅི་�ས་�ོར། 

(འདི་འ�ལ་མིན་རང་དབང་ཡིན།)

འ�་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་�ན་ཚོ

གས་�ི་�ན་ཐ།ོ 

འདི་ལས་�ས་བཀག་བ�ར་ཞིབ་�ི་�བ་དོན་
གཏན་འབེབས་�ེད་�ི་ཡོད། 

�ས་བཀག་བ�ར་ཞིབ་ལས་

དནོ་ཚན་པའི་�ན་ཐ།ོ

�ལ་ཁབ་ཁག་གིས་བ�ར་ཞིབ་�་�ལ་�ལ་ཁབ་
དེར་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་�ོགས་བ�ོམས། 

བ�ར་ཞིབ་གོང་གི་ཡིག་ཆ་
�ོགས་བ�ིགས།

འ�ེལ་ཡདོ་ཁག་གི་�ན་ཐ།ོ 

�ལ་ཡོངས་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་�ེ་གནས་ཁག་དང་། 
ས་གནས་ཚ�གས་པ་ཁག།ི་དམངས་�ེ་ཁག་བཅས་ནས་�ལ་

བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་�ིང་དོན་�ོགས་བ�ོམས་�ས་པ་
ཞིག་ཡིན། ཡིག་འ�་ ༥༣༥༠ ལས་བ�ལ་མི་�ང་། 

ལས་དོན་དེ་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ི་�བ་འགན་འཛ�ན་ལས་�ངས་ནས་¡བ་�ི་ཡོད།

མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚགོས་�ི་
�གོས་བ མོས། 

ཆིངས་དོན་ཚན་པ་ཁག་དང་། དམིགས་བསལ་བ¢ད་ལམ་ཁག 
དེ་བཞིན་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ེ་ཁག་གཞན་�ིས་�ན་
ཐོར་འཁོད་པའི་གནས་�ལ་བཅས་ཡིན། ཡིག་འ�་ ༥༣༥༠ 
ལས་བ�ལ་མི་�ང་། ལས་དོན་དེ་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་

འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ི་�བ་འགན་འཛ�ན་ལས་�ངས་
ནས་¡བ་�ི་ཡོད།

བ�ར་ཞིབ་£ེས་�ི་ཡིག་ཆ་
�ོགས་བ�ིགས།

 

�ལ་ཁབ་�ི་�ན་ཐ།ོ
 

བ�ར་ཞིབ་�་�ལ་�ལ་ཁབ་ངོས་ནས་འ�ེལ་ཡོད་
ཚང་མར་གོ་བ�ར་�ིས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

ཡིག་འ�་ ༡༠༧༠༠ ལས་བ�ལ་མི་�ང་ལ། 
མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་ག ང་འ�ེལ་�ིས་

ོད་པའི་�ད་ཡིག་ཐོག་འ�ལ་དགོས།

�ར་�ནོ་ཡིག་ཆ།
 

བ�ར་ཞིབ་�་�ལ་�ལ་ཁབ་�ི་ལན་འདེབས་
ཁག་�ད། 

�ས་ད�ིལ་�ན་ཐ།ོ

བ�ར་ཞིབ་གཉིས་�ི་མཚམས་�་
བསམ་འཆར་ཁག་ལག་བ�ར་ཅི་�ས་�ོར། 

(འདི་འ�ལ་མིན་རང་དབང་ཡིན།)

འ�་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་�ན་ཚོ

གས་�ི་�ན་ཐ།ོ 

འདི་ལས་�ས་བཀག་བ�ར་ཞིབ་�ི་�བ་དོན་
གཏན་འབེབས་�ེད་�ི་ཡོད། 

�ས་བཀག་བ�ར་ཞིབ་ལས་

དནོ་ཚན་པའི་�ན་ཐ།ོ

�ལ་ཁབ་ཁག་གིས་བ�ར་ཞིབ་�་�ལ་�ལ་ཁབ་
དེར་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་�ོགས་བ�ོམས། 

བ�ར་ཞིབ་གོང་གི་ཡིག་ཆ་
�ོགས་བ�ིགས།

འ�ེལ་ཡདོ་ཁག་གི་�ན་ཐ།ོ 

�ལ་ཡོངས་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་�ེ་གནས་ཁག་དང་། 
ས་གནས་ཚ�གས་པ་ཁག།ི་དམངས་�ེ་ཁག་བཅས་ནས་�ལ་

བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་�ིང་དོན་�ོགས་བ�ོམས་�ས་པ་
ཞིག་ཡིན། ཡིག་འ�་ ༥༣༥༠ ལས་བ�ལ་མི་�ང་། 

ལས་དོན་དེ་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ི་�བ་འགན་འཛ�ན་ལས་�ངས་ནས་¡བ་�ི་ཡོད།

མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚགོས་�ི་
�གོས་བ མོས། 

ཆིངས་དོན་ཚན་པ་ཁག་དང་། དམིགས་བསལ་བ¢ད་ལམ་ཁག 
དེ་བཞིན་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ེ་ཁག་གཞན་�ིས་�ན་
ཐོར་འཁོད་པའི་གནས་�ལ་བཅས་ཡིན། ཡིག་འ�་ ༥༣༥༠ 
ལས་བ�ལ་མི་�ང་། ལས་དོན་དེ་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་

འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ི་�བ་འགན་འཛ�ན་ལས་�ངས་
ནས་¡བ་�ི་ཡོད།

བ�ར་ཞིབ་£ེས་�ི་ཡིག་ཆ་
�ོགས་བ�ིགས།

གསལ་བཤད། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཞབས་

ཞུ་ཚོགས་པས་ཡྱིག་བསྒྱུར་བས་པ་ལས། མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་གཞུང་འབྡེལ་ངྟོས་ནས་ཡྱིག་བསྒྱུར་བས་པ་ཞྱིག་མྱིན།
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ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་ནག་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་བཏྟོན་པ་ཁག་ཀྟོག་སབས་ཤྡེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ནྱི། རྒྱ་ནག་

གྱིས་དྡེ་དག་མང་པྟོ་ཞྱིག་ཁས་ལྡེན་བས་ཡྟོད། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ ༣༤༦ ནས་ ༢༨༤ ཁས་ལྡེན་བས་ཡྟོད། འྟོན་

ཀང་དྡེའྱི་ནང་མང་པྟོ་ཞྱིག་ཁས་ལྡེན་དང་ལག་བསར་ཟྱིན་སྐརོ་བརྟོད་ཡྟོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་

སྐྱྟོབ་པ་དང་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་དགྟོས་མཁྟོ་ཆྡེ་ཞྱིང་གདྟོང་ལྡེན་བྡེད་དགྟོས་པའྱི་གལ་ཆྡེའྱི་གནད་དྟོན་ཏྡེ། སྨྲ་

བརྟོད་རང་དབང་དང་མཐུན་ཚོགས་ལྟ་བུའྱི་སྟོར་གྱི་དྲྱི་བ་མང་པྟོར། ལན་འདྡེབས་འདྱི་སྤད་ཀྱི་ཡྟོད།

ལས་དྟོན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག

ཁྡེད་རང་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་སྟོར་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་དང་སྙན་ཐྟོ་
འདྟོན་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅྟོད་གང་འདྲ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད།

ལེའུ་གསུམ་པ།

 
’གཞྡེན་སྐུལ་དགྟོངས་འཆར་ཚང་མ་ལག་བསར་

བས་ཟྱིན་ཟྡེར་བ་ནྱི་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པ། གཞྱི་

ར་མྡེད་པ། ཁུངས་ལུང་བལ་བ་ཞྱིག་ལས་མ་འདས། 

དྡེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྲྱིད་གཞུང་

ཁག་གྱིས་གཞྡེན་སྐུལ་དགྟོངས་འཆར་འདྟོན་དགྟོས་

དྟོན་མྱི་འདུག་ལ། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལ་དྟོ་ཁུར་

བྡེད་པ་དྡེ་གྟོ་ནྟོར་ཐྡེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་དུས་ཡུན་

རྱིང་པྟོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ལས་མང་པྟོ་བརྒྱབ་ནས་སྤྱི་

ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཞུ་གཏུག་

ལས་འགུལ་སྡེལ་དགྟོས་དྟོན་ག་རྡེ་ཡྟོད་དམ།’

ཧྟོང་ཀྟོང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་མཉམ་འབྡེལ་ཚོགས་པའྱི་

མགྱིན་ཚབ་པ། (ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ལྟོ།)

1 དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དྟོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐྟོ་
11

དང་ཟུར་བsརྟོད་
12

ལ་ལྟྟོས།

2 ཀྟོག

3 ཀྟོག

4 བསྐྱར་དུ་བཀགས་ནས་ལས་དྟོན་དང་འབྡེལ་བ་ཡྟོད་པ་རྣམས་ལ་གསལ་འདྟོན་བྟོས།

དྡེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་

བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་པ་སྟོན་འདྟོད་མྡེད་པའམ། ཡར་རྒྱས་གཏྟོང་འདྟོད་

མྡེད་པ་རྡེད་དམ་ཟྡེར་ན་མ་རྡེད།

ཁྡེད་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དྡེ་དག་སྤྟོད་དྡེ་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གྱི་གཞུང་དང་ཁྟོ་ཚོའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་ལ་

འབད་བརྟོན་བྡེད་སྟོར་གྟོ་བསྡུར་དང་། རང་ཉྱིད་ལ་གལ་གནད་ཆྡེ་

བའྱི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་ལས་དྟོན་བྡེད་སངས་གྟོ་བསྡུར། དྡེ་བཞྱིན་རྒྱ་

ནག་གྱི་བྡེད་ལས་ལ་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཤྟོད་པ་སྟོགས་བ་ཆྟོག

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུན་རྱིང་མ་སྟོང་སྔྟོན་ལ། ལག་
བསར་ཐགོ་ལ་རགོ་ཞྱིབ་བྡེད་པ་ནྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་དང་གཞུང་འབྡེལ་

མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབྡེལ་ལམ་བཟྟོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡག་པྟོ་

ཞྱིག་རྡེད། ཁྡེད་རང་གྱིས་གཞུང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ལམ་སྟོན་བསམ་

འཆར་དྟོན་ཕན་ལྡན་པ་བཏྟོན་སྟོང་བསམ་ཚེ། གཞུང་དྡེ་དག་གྱི་

སྐུ་ཚབ་ལ་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེ་ཞུས། གལ་ཏྡེ་གཞུང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ལམ་

སྟོན་བསམ་འཆར་ཁྡེད་རང་གྱིས་དྟོན་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་

ན་ཤུགས་རྐྡེན་མྡེད་པ་བཏྟོན་ཚེ། གཞུང་དྡེ་དག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་དྲྱི་

བ་ཐྟོངས། གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འགྱུར་བ་གཏྟོང་གྱི་

ཡྟོད་པས། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནད་དྟོན་

བྡེ་བག་པ་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གནད་དྟོན་དྡེ་དག་སྡེལ་ཆྡེད་

ལས་དྟོན་ག་རྡེ་སྡེལ་ཡྟོད་ལ། སྐུ་ཚབ་དྡེ་དག་ལས་ཁྡེད་རང་ལ་གྟོ་

རྟོགས་མང་པྟོ་འབྱུང་སྲྱིད། ཁྡེད་རང་གྱིས་གྟོ་རྟོགས་དྡེ་སྤད་ནས་

སྐུ་ཚབ་དྡེ་དག་ལ་རམ་འདྡེགས་བྟོས།

ལས་དྟོན་གྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་དག་ལ་བརྡེན་ནས་ལམ་སྟོན་བསམ་

འཆར་རྣམས་ལག་ལྡེན་དུ་བསར་རྒྱུའྱི་ངྡེས་པ་ཡྟོད་དམ་ཟྡེར་ན།

དྡེ་འདྲ་གང་ཡང་མྡེད།

གནད་དྟོན་དྡེ་དག་ནྱི་ཚད་མཐྟོའྱི་གནས་རྱིམ་ཐྟོག་ནས་དྟོ་སྣང་དང་

ལས་དྟོན་སྡེལ་འྟོས་པ་རྡེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བདྡེན་པ་

མ་ཤྡེས་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དངྟོས་ཡྟོད་ཐྟོག་ནས་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་དྡེ་དག་ལག་བསར་བྡེད་པར་འབད་བརྟོན་བས་ཡྟོད་

བསམ་སྲྱིད་པས། རང་ཉྱིད་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། རང་གྱི་ཉམས་མྟོང་དང་གནད་དྟོན་ག་རྡེའྱི་ཐྟོག་

ལས་དྟོན་སྡེལ་གྱི་ཡྟོད་མྡེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས། རྒྱལ་ཁབ་དྡེ་

དག་གྱི་གཞུང་གྱིས་གནད་དནོ་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ལནོ་ཡྟོང་ཆྡེད་ཀྱི་རྒྱུ་

ཆ་གལ་ཆྡེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྟོད།

ཁྡེད་རང་གྱིས་ཤྡེས་རྟོགས་འབྱུང་སྲྱིད་པའྱི་གནད་དྟོན་གཞན་ཞྱིག་

ནྱི། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོབྡེད་ཀྱི་ཡདོ་པར་ང ོསོ་འཛིན་བྡེད་ཀྱི་
ཡདོ་པ་དྡེ་རྡེད། ཁྟོ་ཚོ་མང་ཆྡེ་བས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདྟོན་

སབས།  “མུ་མཐུད་ནས་”སམ་ “མང་དུ་གཏྟོང་”ཞྡེས་པའྱི་མགྟོ་

འཛུགས་བྡེད་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་འབད་བརྟོན་“ཤུགས་

ཆྡེ་རུ་”གཏྟོང་བའྱི་སྐུལ་མ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་པས། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་

ན་དྡེ་དག་གྱིས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཐྟོག་ལས་དྟོན་བྡེད་འགྟོ་

བཙུགས་ཟྱིན་ཡྟོད་པར་གྟོ་ཡྱི་ཡྟོད་སབས། དྡེ་དག་ཁས་ལྡེན་བྡེད་

དང་བྡེད། 

འྟོན་ཀང་གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་རང་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལས་དྟོན་ལ་ཕན་གྱི་རྡེད་

བསམ་ན། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དྡེ་དག་སྤྟོད་དྡེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་བརག་དཔྱད་བ་ཆྟོག 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/40/6&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/40/6&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/40/6/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/40/6/Add.1&Lang=E
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མཐར་ཁྡེད་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཡག་པྟོ་མང་པྟོ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཤྡེས་ངྡེས། ཁྟོ་ཚོའྱི་

བསམ་བླྟོའྱི་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དྡེ་དག་ངྟོས་ལྡེན་བྡེད་མྱི་འྟོས། གང་ཡྱིན་ཟྡེར་ན་དྡེ་དག་ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གཞུང་

ནས་ཡྱིན་པའམ། ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་ཀུན་སྟོང་ཡྟོད་པས་ཡྱིན། འྟོན་ཀང་ལན་མང་པྟོར་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དྡེ་དག་ནྱི་ཁ་གསལ་པྟོ་དང་།  

ཚད་འཇལ་ནུས་པ། ལག་བསར་བྡེད་ཐུབ་པ། དངྟོས་ཡྟོད་གནས་སངས་དང་མཐུན་པ། དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་ཡྟོད་པ་ཡྱིན་པ་གསལ་སྟོན་

བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད། (རྒྱུ་ཆའྱི་སྡེ་ཚན་ནང་དྡེའྱི་སྟོར་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡྟོད།)

དྡེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དྡེ་དག་ལག་བསར་གྱི་འགན་ཡྟོད་པར་གྟོ་ཡྱི་མྡེད། 

ཁྡེད་རང་གྱིས་དྡེ་དག་སྣང་མྡེད་གཏྟོང་བའམ་བྡེད་སྤྟོད་གཏྟོང་རྒྱུ་མྡེད་བསམ་མྱི་དགྟོས།

ཁྡེད་རང་གྱིས་ད་དུང་ཡང་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དྡེ་དག་སྤད་ནས། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་གྱི་ལས་དྟོན་ཡར་རྒྱས་གཏྟོང་

བར་ཕན་ཐྟོགས་ཀྱི་ཡྟོད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དྡེ་དག་ཁས་ལྡེན་མ་བས་རུང་། དྡེ་དག་འདྟོན་མཁན་གྱི་གཞུང་དྡེས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གྱི་

ཚིག་བརྟོད་ཐྟོག་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་དྟོན་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་ཐག་གཅྟོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པྟོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡྟོད་པས། གཞུང་དྡེས་གནད་དནོ་དྡེར་
དམྱིགས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་གསོ་བསྡུར་བྡེད་རྒྱུའྱི་ཆྟོད་སྡེམས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡྟོད་པ་གསལ་སྟོན་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད། གཞུང་དྡེས་དུས་བཀག་

བསྐྱར་ཞྱིབ་རྡེས་སུ་ཡང་རྒྱ་ནག་དང་གྟོས་མྟོལ་བྡེད་འདྟོད་ཡྟོད། 

གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་
ནང་མུ་མཐུད་ཞྡེས་པར་དྟོ་སྣང་བྡེད་འདྟོད་ཚེ། 
ཐྟོག་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐྟོའམ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐྟོ། 
ཡང་ན་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་ལས་དནོ་ག་རྡེ་བྡེད་ཀྱི་ཡདོ་སྐརོ་བཀདོ་ཡདོ། རང་གྱི་ཉམས་མངོ་བར་གྱི་ཁྱད་པར་གསལ་འདནོ་བསོ། 
གལ་སྲྱིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་
ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་མྱི་བྡེད་པར་རྡྟོག་རྟོལ་གཏྟོང་གྱི་
ཡྟོད་ཚེ། དྡེ་ལ་དྟོ་སྣང་དང་དཔང་རགས་སུ་ཡྱིག་
ཆར་ཐྟོ་འགྟོད་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ་ 
ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྡེ། 

© Google Images
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ལས་དྟོན་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་ངྟོསའཛིན། སུ་ཞྱིག་གྱིས་དུས་བཀག་
བསྐྱར་ཞྱིབ་ལ་དྟོ་སྣང་བས་ཏྡེ། ལག་བསར་ཡྟོང་ཐབས་ཐད་རྟོགས་རམ་
བས་ན་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་ཁས་ལྡེན་བས་པ་རྣམས་ལག་བསར་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་མྡེད་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་བྡེད་པ་དྡེས་ཕན་མང་པྟོ་

ཐྟོགས་ཀྱི་ཡྟོད།. 

•    དང་པྟོ། གཞུང་གྱིས་བརྒྱུད་རྱིམ་དྡེར་ལས་དྟོན་སྡེལ་གྱི་ཡྟོད་པའྱི་ག་ོརགོས་སྡེལ་ཐུབ་པ་ལ། མུ་མཐུད་སྡེམས་འཚབ་བ་ཡུལ་གྱི་གནད་

དྟོན་གཙོ་བྟོ་ཁག་དངྟོས་ཡྟོད་ཐྟོག་ནས་སྡེལ་བར་གྟོམས་པ་མདུན་སྟོ་བྡེད་པ་གཙོས། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་འགན་ཁུར་ཡྟོད་པའྱི་

ལས་དྟོན་སྡེལ་པར་གྟོ་རྟོགས་སྡེལ་ཐུབ།.

•    གཉྱིས་པ། དྡེས་ཞུ་གཏུག་གྱི་རྒྱུ་ཆ་མཁ་ོསྤདོ་བྡེད་ཐུབ། བྡེད་སྟོ་དྡེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་གཞུང་ལ་སྲྱིད་གཞུང་གྱི་བ་སྤྟོད་བཟང་ཕྟོགས་སུ་

འགྱུར་བ་གཏྟོང་བ་དང་། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མཐྟོ་རུ་གཏྟོང་བར་མཁྟོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད།. 

འདྱིར་ལས་དྟོན་སྒྲུབ་མཁན་ངྟོས་འཛིན་བྡེད་པ་དང་འབྡེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡྟོད། ཁྟོ་ཚོས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནད་དྟོན་གྱི་གལ་

གནད་ཆྡེ་རུ་གཏྟོང་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བ་སྤྟོད་ལ་ཤུགས་རྐྡེན་སྤད་ནས། ཐྟོབ་ཐང་འདྱི་དག་སྲུང་སྐྱྟོབ་དང་འཕྡེལ་རྒྱས་གཏྟོང་

བར་མཐུན་སྦྟོར་བྡེད་ཐུབ།

ལེའུ་བཞི་པ།

 
མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྟོད་བྡེད་མཁན་དང་

མ་ནྱིང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྡེལ་

བའྱི་ཁྟོར་ཡུག་ཅུང་ཙམ་ཡྟོད་པ་དྡེའྱི་གྟོ་

སབས་སྤད་ནས་རྒྱལ་ནང་གྱི་ཞུ་གཏུག་

གྟོས་འཆར་ནང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་

ཀྱི་དགྟོངས་འཆར་ཁག་ཚུད་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

བསྐྱར་ཞྱིབ་ཁག་གྱི་ནང་དྟོན་བཅུག་ན་

འགྱིག་གྱི་རྡེད།’

རྒྱ་ནག་གྱི་མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྟོད་བྡེད་མཁན་དང་

མ་ནྱིང་རྱིགས་ཀྱི་ཆྡེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ།

•    ཁྱིམས་ལུགས་བཅྟོས་བསྒྱུར།

གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་གྱི་ཞྱིང་ཆྡེན་གྱི་ཚད་རྱིམ་མམ། རྒྱལ་

ཡྟོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་

སྲྱིད་དྟོན་འཐུས་ཚོགས་ནང་། ཁྱིམས་གསར་པའམ་བསྐྱར་
བཅསོ་བྡེད་འཆར་ཡྟོད་ན། ཁྡེད་རང་གྱིས་མྱི་མང་བསམ་ཚུལ་

ལས་རྱིམ་སབས་སུ་བསམ་ཚུལ་འདྟོན་ཆྟོག་གམ། ཟྱིན་བྱིས་

ཚོགས་ཆུང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐྟོའམ་རྒྱུ་ཆ་གཞན་མཁྟོ་

སྤྟོད་བྡེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་མཐུན་ཕྟོགས་མྱི་སྣ་གཞན་ཡྟོད་དམ།

•    ཁྱིམས་སྒྱིག་བཅྟོས་བསྒྱུར།

ལས་ཁུངས་བྡེ་བག་གཅྱིག་གྱི་དབང་ཚད་འྟོག་ཡྟོད་པའྱི་གནད་

དྟོན་ཁག་ལ། དབུས་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་ལག་བསར་བྡེད་

པའྱི་རྡེ་སྐུལ་འདྟོན་རྒྱུའྱི་གྟོ་སབས་ཡྟོད་དམ།

•    གཞུང་གྱི་མཉམ་ཞུགས་བྡེད་སྟོ

ཁྡེད་རང་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཞྱིང་ཆྡེན་གྱི་ལས་བྡེད་དང་འབྡེལ་

བའམ་འབྡེལ་བ་བྡེད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཡྟོད་དམ། ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་མང་པྟོ་ཞྱིག་དབུས་གཞུང་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་

རུང་། ཞྱིང་ཆྡེན་དང་དམའ་རྱིམ་གྱི་སྲྱིད་གཞུང་ཁག་ལ་ཡང་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལ་བརྡེན་ནས། བ་སྤྟོད་འགྱུར་བ་

གཏྟོང་བའྱི་སྡེམས་འགུལ་ཐྡེབས་སྲྱིད། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་

ཐྟོག་ལས་དྟོན་སྡེལ་ཕྟོགས་ཐད་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་
སྱིད་གཞུང་། དྡེ་བཞྱིན་ཞྱིང་ཆྡེན་འདྲ་མྱིན་བར་རྡེས་སུ་མཐུན་

པའམ་གཅྱིག་མཚུངས་དགྟོས་རྒྱུ་གལ་ཆྡེན་རྡེད།
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•    ཤྡེས་ཡྟོན་པ་དང་མཉམ་ལས།

ཁྡེད་རང་སྟོབ་དཔྟོན་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཁྡེད་ལ་ཤྡེས་ཡྟོན་སྡེ་

ཚན་མ་ལག་དང་འབྡེལ་བ་ཡྟོད་དམ། ཤྡེས་ཡྟོན་ལྟྡེ་གནས་ཁང་

ཚོས་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྒྱིག་བས་ཏྡེ། ལམ་སནོ་བསམ་འཆར་རྣམས་
ལག་བསར་བྡེད་པར་དགྟོས་མཁྟོའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ཐྟོག་

བསམ་ཚུལ་འདྟོན་ཐུབ།

•    སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་གཞན་དང་མཉམ་ལས།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྡེད་མ་ཐུབ་མཁན་

ནམ་ཞུ་གཏུག་མྱི་བྡེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་གཞན་ཡྟོད་སྲྱིད། 

ཁྡེད་རང་གྱིས་གྟོང་དུ་བརྟོད་པའྱི་མྱི་སྣ་ཁག་ཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་

ཚོགས་པ་དྡེ་དག་དང་མཉམ་དུ་ལས་དྟོན་གྟོ་སྒྱིག་བས་ནས། 

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་ཀྱི་ལམ་སནོ་བསམ་འཆར་གང་
དང་གང་ཁ་ོཚའིོ་ལས་དནོ་ནང་བྡེད་སྤདོ་བྡེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པའྱི་
སྐརོ་ཧ་ག་ོབ་བཟ་ོཐུབ། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་ཁས་

ལྡེན་བས་པ་ཁག་ལག་བསར་བས་ནས་གྲུབ་འབས་འདྟོན་

པར། གཞུང་དང་མཉམ་ལས་བྡེད་པར་རྒྱབ་སྐྱྟོར་བྡེད་མཁན་

གྱི་རྟོགས་ཚོགས་དང་ཐྡེབས་ར་ཁང་ཁག་དང་མཉམ་དུ་ཡང་

དྡེ་ལྟར་བ་ཆྟོག

•    མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་མཉམ་ལས། 

ཁྡེད་རང་གྱི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་ལ་ལས་ཀ་བྡེད་མཁན་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བྟོ་ཁག་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 

ཁྟོ་ཚོར་ཁྡེད་རང་གྱིས་གལ་ཆྡེར་འཛིན་པའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་

འཆར་ཁག་གྱི་སྟོར་ལ་ཤྡེས་རྟོགས་ཡྟོད་དམ། རྒྱལ་ཁབ་མང་

པྟོ་ཞྱིག་ནང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་དྡེ་འབྡེལ་ཡྟོད་རྒྱལ་ཁབ་དྡེ་

དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བར། 

•    ཁྡེད་རང་ལ་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཡུན་

གནས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཁག་13 ཅྡེས་པའྱི་ཐྟོག་གྟོ་རྟོགས་ཡྟོད་

དམ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་དྡེར་ཁས་

ལྡེན་རྒྱབ་སྐྱྟོར་ཆྡེན་པྟོ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་པས། ཁྡེད་ཀྱིས་དམྱིགས་

ཡུལ་དྡེ་དག་ལ་དྟོ་སྣང་བས་ཏྡེ། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་

ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དང་འབྡེལ་བ་བཟྟོས། ཕྟོ་མྟོ་འདྲ་

མཉམ་དང་ཤྡེས་ཡྟོན། ལས་ཀའྱི་གྟོ་སབས། ཁྟོར་ཡུག་ལྟ་བུའྱི་

གནད་དྟོན་རྣམས་ཡར་རྒྱས་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གཉྱིས་

ཀའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་གལ་ཆྡེན་པྟོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྟོད་པས། རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཡུན་གནས་དམྱིགས་ཡུལ་ཁག་ལུང་

འདྲྡེན་བས་ཚེ།14 གཞུང་གྱི་ལས་བྡེད་ཚོ་ལ་ཡ་ལན་ལྡེགས་

པ་ཐྟོབ་སྲྱིད།

•    གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་དང་མཉམ་ལས།  

རྒྱ་ནག་ནང་ཡྟོད་པའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་དནོ་གཅདོ་ཁང་ཁག་གྱི་གཞུང་ཚོས་ཁྡེད་རང་གྱི་གནད་དྟོན་དང་འབྡེལ་ཡྟོད་ལམ་སནོ་བསམ་
འཆར་བཏནོ་སྟོང་ངམ། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་གང་གྱིས། ཁྡེད་རང་གྱིས་ལས་དྟོན་སྡེལ་བཞྱིན་པའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གནད་དྟོན་

ཐྟོག་དམྱིགས་སུ་བཟུང་མྡེད་ཀང་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད་པ་བཏྟོན་སྟོང་ངམ། གནས་སངས་འདྱི་གཉྱིས་པྟོའྱི་འྟོག་ཏུ་

ཁྡེད་རང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དྡེ་དག་དང་རྒྱུན་གཏན་དུ་འབྡེལ་བ་བས་ཏྡེ། ཁྟོ་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁས་ལྡེན་

བས་མྱིན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར། དྡེ་དག་ནྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཐྟོག་ལས་དྟོན་མུ་མཐུད་སྡེལ་བའྱི་ཆྟོད་སྡེམས་ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་ནན་པྟོ་

བྡེད་དགྟོས།

/  གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་བརྟོད་གཞྱི་མང་པྟོའམ་མགྟོ་རྟོག་ཆྡེན་བའྱི་གནད་དྟོན་ཞྱིག་གྱི་ཐྟོག་ཏུ་ལས་དྟོན་བྡེད་འདྟོད་ཡྟོད་ན། འབྡེལ་

བ་བ་ཡུལ་མང་པྟོ་ཞྱིག་ཡྟོད་པས། དུས་ཚོད་འདང་ངྡེས་མྡེད་སྲྱིད། དྡེ་ལས་གཞུང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་ལས་དྟོན་

སྡེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཡྟོད་མྡེད་ཐྟོག་བསམ་ཞྱིབ་དང་། ཡང་ན་གཞུང་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དང་འབྡེལ་ལམ་བཟྟོ་བ་དང་རྒྱུས་

སྟོན་བྡེད་ཆྡེད། ཚོགས་པ་གཞན་པ་མང་པྟོ་ཞྱིག་གྱི་བར་ལ་ལས་དྟོན་བགྟོ་འགྡེམས་ཀྱིས་མཉམ་ལས་བྡེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་

ཐྟོག་བསམ་ཞྱིབ་བྟོས།.

/  རྒྱལ་སའྱི་གྟོང་ཁྡེར་ཁག་ཏུ་ཡྟོད་པའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སུད་སྱི་གངོ་ཁྱྡེར་ཇྱི་ནྱི་ཝར་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་ཡདོ་པའྱི་ 
སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་ལ་ལས་འགན་ཆྡེན་པྟོ་ཡྟོད། ཁྟོ་ཚོས་ལན་མང་པྟོས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གང་གྱི་ཐྟོག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་དྟོ་

སྣང་བྡེད་དགྟོས་མྱིན་ཐག་གཅྟོད་བྡེད་པ་དང་། ཁྡེད་རང་གྱིས་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྡེལ་

བ་ཡྟོད་པའྱི་གནད་དྟོན་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། གནད་དྟོན་གཞན་གྱི་ཐྟོག་ཏུ་ཡང་བྡེད་སྤྟོད་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད། 

•    གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་མཉམ་ལས།

ཁྡེད་རང་ལ་གཞན་གྱིས་ད་ོསྣང་མྱི་བྡེད་ཀ་མྡེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་རྣམས་ཁྡེད་ཀྱི་སྙན་ཐྟོ། 

གཞུང་གྱིས་ཁས་ལྡེན་བས་པའྱི་ལས་དྟོན་གང་ཡྱིན་པ། ཁྡེད་རང་གྱིས་ག་རྡེ་བས་ནས་རྟོག་ཞྱིབ་ལས་དྟོན་གལ་ཆྡེར་འཛིན་གྱི་ཡྟོད་པ་

སྟོགས་ཀྱི་སྟོར་ལ་ཤྡེས་འདྟོད་ཡྟོད་སྲྱིད།

•    ཚོང་ལས་ཀྱི་བྡེད་སྟོ

ཚོང་ལས་དང་འབྡེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདུག་གམ། ཁྡེད་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚངོ་ལས་ཁང་དང་། 

རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡྟོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོང་ལས་ཁག ལྷག་པར་དུ་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཐྟོག་སྡེམས་ཁུར་འགན་ཁྱིའྱི་སྲྱིད་བྱུས་གཏན་འབྡེབས་

བས་པའྱི་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་དང་། ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་འགན་གྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་ཡྟོང་ཐབས་ཐད་

གྟོས་བསྡུར་བ་ཐུབ་ན་ལྡེགས།

མཉམ་ལས་དང་གྟོས་མྟོལ་བྡེད་ཆྡེད་ཀྱི་གནད་དྟོན་ཁག་

བསྒྱིགས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཆགས་ཀྱི་ཡྟོད་པས། དྡེའྱི་ནང་

སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་གྟོས་མྟོལ་བྡེད་པའྱི་ལམ་

ལུགས་བརན་པྟོ་མྡེད་སྲྱིད། དྡེ་ལ་བརྡེན་ནས་ཕྟོགས་ཁག་

བར་ཡྱིད་ཆྡེས་སྡེབས་པར་དུས་ཚོད་འགྟོར་སྲྱིད། འྟོན་ཀང་

རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་དང་བསྟུན་ནས་ལས་ཀ་བྡེད་དགསོ་པའྱི་ལས་འགན་

ཡདོ་པ་དང་། དྡེའྱི་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་དང་གུས་
བརྱི ་བྡེད་དགསོ་པ་ཚུད་ཀྱི་ཡདོ།

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session31/CN/CHINA_Infographic_31st.pdf
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session31/CN/CHINA_Infographic_31st.pdf
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session31/CN/CHINA_Infographic_31st.pdf
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ལས་དྟོན་བསྒྲུབ་པའྱི་དུས་ཚོད་གཏན་འབྡེབས། དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་བྡེད་པར་རྟོག་ཞྱིབ་
ནམ་ཞྱིག་ལ་བ་དགྟོས་དང་། ནམ་ཞྱིག་ལ་མཚམས་བཞག་ནས་སྙན་ཐྟོ་

ལེའུ་ལྔ་པ།

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཆྡེད་ལས་ཀ་བྡེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སྡེར་པ་ཞྱིག་དང་ཚོགས་པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ལས་དྟོན་སྡེལ་བའྱི་གྟོ་

སབས་སྒུག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་རན་ཤྟོས་ག་དུས་ཡྱིན་ཤྡེས་དཀའ་ལ། སབས་རྡེ་ལས་དྟོན་སྡེལ་བའྱི་དུས་

ཚོད་མཐའ་མ་མང་པྟོ་ཞྱིག་དུས་ཚོད་ཉྡེ་པྟོ་མཉམ་དུ་འཁྡེལ་དུས། གལ་གནད་ཆྡེ་ཤྟོས་འདམ་ག་བྡེད་རྒྱུ་ཁག་པྟོ་ཡྟོད་པ་ཤྡེས་ཀྱི་ཡྟོད།

འྟོན་ཀང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཐྟོག་ཁྡེ་ཕན་ཁག་ཅྱིག་ཡྟོད།

•    དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་དྡེ་ལ་ོལྔ་དང་ཕྡེད་ཀ་རྡེའྱི་མཚམས་

སུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡྟོད་པས། བསྐྱར་ཞྱིབ་གཅྱིག་ཚར་རྡེས་

ཁྡེད་རང་གྱིས་མཇུག་སྐྱྟོང་བྡེད་པར་དུས་ཡུན་མང་པྟོ་ཡྟོད་

པ་ཤྡེས་ཐུབ།

•    རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་ཁས་ལྡེན་
བས་པའྱི་གནད་དནོ་རྣམས། ཁྡེད་རང་གྱིས་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱི་

དུས་ཡུན་འདམ་ག་བྡེད་ཆྡེད་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་ལམ་སྟོན་ཡག་པྟོ་

ཞྱིག་ལ་བྡེད་སྤྟོད་བ་ཆྟོག ལན་མང་པྟོར་རྒྱལ་ནང་གྱི་འགྟོ་བ་

མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཐྟོག་གྱི་ལས་དྟོན་ལས་འཆར་ལ་གཞྱིར་བཞག་

ནས། དུས་ཡུན་འདམ་ག་བྡེད་ཐུབ་པ་དང་། དུས་ཡུན་གཏན་

འབྡེབས་ཡྟོད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཞན་ལ་ཡང་གཞྱི་བཅྟོལ་ཆྟོག 

འདྱི་དག་གྱིས་ཁྡེད་རང་གྱིས་ལས་དྟོན་ཆྡེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་

འདམ་ག་བྡེད་པར་ཕན་ཐྟོགས་ཀྱི་ཡྟོད།

•    མཐའ་མ་དྡེར་ལྟོ་ལྔ་མགྟོགས་པྟོར་འགྟོ་བས། སྤྱི་དམངས་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱིས་གཞུང་འབྡེལ་གྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་

ཞྱིབ་རྡེས་མ་དྡེར་རྒྱུ་ཆ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་པའྱི་དུས་ཚོད་མཐའ་

མ་དྡེ་གལ་ཆྡེན་པྟོ་ཆགས་ཡྟོད། དྡེའྱི་སྟོར་རྒྱུན་དུ་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་། དུས་

བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཆྡེད་ལས་ཀ་བྡེད་མཁན་གཞུང་འབྡེལ་

མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་གསལ་བསྒགས་གསལ་པྟོ་

བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ཁྱིམས་སྒྱིག་ལ་བསྟུན་ནས། ཁྡེད་རང་

གྱིས་དུས་ཚོད་མཐའ་མ་དྡེ་གཞུང་འབྡེལ་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་འག་ོ
མ་བཙུགས་པའྱི་སནོ་གྱི་ཟླ་བ་ ༦ ནས་ ༨ བར་ཡྱིན་པའྱི་ཚོད་

དཔག་བས་ན་འགྱིག གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་གྱིས་རྒྱུན་གཏན་དུ་

གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྒྲུབ་དང་རྟོག་ཞྱིབ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་ཚེ། གཞུང་

འབྡེལ་གྱི་སྙན་ཐྟོ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་ཆྟོག་ཆྟོག་ཡྟོད།

 
རང་འགུལ་གྱིས་དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐྟོ་འབུལ་རྒྱུ་ནྱི་

ལག་བསར་མཇུག་གནྟོན་ཡྟོང་ཐབས་གལ་ཆྡེན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས། ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༢༡ ལྟོའྱི་

བསྐྱར་ཞྱིབ་རྱིམ་པ་གསུམ་པར་མཇུག་སྐྱྟོང་སད་དུས་

དཀྱིལ་སྙན་ཐྟོ་འབུལ་བར་གཞྡེན་སྐུལ་བས་ཡྟོད།’

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་འགན་

འཛིན་མྡེ་ཤ་ལྡེ་བྷ་ཆྱི་ལྡེ་ཊ་མཆྟོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྲྱིད་བླྟོན་ཆྡེན་

ལ་ཕུལ་པའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག། (ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན།)

ཁྡེད་རང་གྱིས་གཞུང་ཁག་ཅྱིག་ལ་བརྟོད་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་(དཔྡེར་ན་བུད་
མྡེད་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ། ཡང་ན་གནས་སྟོ་ངལ་རྟོལ་བ། རྒྱལ་ནང་
གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྟྡེ་གནས་ཁང་15ཁག་སྟོགས།)རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆྡེན་  
དུ་ངྟོས་འཛིན་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་པ་ཤྡེས་རྟོགས་ཐུབ་སྲྱིད།

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་

བསར་བྡེད་པའྱི་ལྟོ་ལྔའྱི་ནང་། ཁྡེད་རང་གྱིས་འབྡེལ་ཡྟོད་ཁག་

ལ་ཐད་ཀར་གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་ཐབས་བ་ཆྟོག སབས་རྡེ་

ཤྡེས་ཡྟོན་པའྱི་སྡེ་ཚན་དང་ཡྟོང་གགས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྡེ་གནས་

ཁང་ཚོས། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ནང་འཇུག་རྒྱུའྱི་གནད་དྟོན་

ཐྟོག་བགྟོ་གྡེང་གྟོ་སྒྱིག་བྡེད་ཐུབ།

དྡེ་བཞྱིན་ཁྡེད་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདྟོན་མཁན་

གྱི་གཞུང་རྣམས་ལ། འབྡེལ་ཡྟོད་གཞུང་གྱིས་ཁྟོ་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་ལག་ལྡེན་གང་འདྲ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་མྡེད་རྟོག་ཞྱིབ་ཆྡེད་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐྟོབ་པ་བཟྟོས་དགྟོས། དྡེས་གཞུང་དྡེ་དག་གྱིས་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་རྡེས་མར་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ག་རྡེ་

འདྟོན་དགྟོས་མྱིན་ཐག་གཅྟོད་བྡེད་པར་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོང་གྱི་ཡྟོད། 

རྒྱ་ནག་ཐྟོག་ལ་ཁྡེད་རང་གྱི་ཚོགས་པར་གནད་དནོ་ག་རྡེ་གལ་
ཆྡེན་པ་ོཡྱིན་པ་དྡེ་གལ་གནད་ཆྡེ་ཤསོ་སུ་ངསོ་འཛིན་བྡེད་པ་ཙམ་

མྱིན་པར། རྒྱ་ནག་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་བཏྟོན་མཁན་ནམ་

འདྟོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཡང་གནད་དྟོན་ག་རྡེ་གལ་

ཆྡེན་པྟོ་ཡྱིན་པ་དྡེ་གལ་གནད་ཆྡེ་ཤྟོས་སུ་ངྟོས་འཛིན་བ་དགྟོས། 

དྡེ་ནྱི་ཁྡེད་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་སད་ཆ་འདྲྱི་བའམ། 

རྒྱལ་ཁབ་དྡེ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཤྡེས་ཡྟོན་པ་གཞན་དང་གཞུང་འབྡེལ་

མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པར་སད་ཆ་འདྲྱི་བ། ཡང་ན་གཞུང་དྡེས་བཏྟོན་

པའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་ལ་ལྟ་ཀྟོག་བྡེད་པ། (རྒྱ་ནག་ལ་

ཡྱིན་དགྟོས་པའྱི་ངྡེས་པ་མྡེད།) བཅས་བས་ཚེ།
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མཁྟོ་སྤྟོད་བ་དགྟོས་པའྱི་སྟོར་ཇྱི་ལྟར་ཤྡེས་ཀྱི་ཡྟོད།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་ཚོར་གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་ག་དུས་བྡེད་དགྟོས་མྱིན་ཐྟོག་སྒྱིག་ཁྱིམས་གསལ་པྟོ་མྡེད་པས། འདྱི་ནྱི་ཁྡེད་རང་གྱི་

ལས་དྟོན་འཆར་གཞྱིར་རག་ལུས་ཡྟོད།  

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་མཉམ་འབྡེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཁྡེད་རང་གྱིས་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་

འཆར་ཡྟོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ། དུས་བཀག་

བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་དཀྱིལ་མཚམས་ཤྱིག་ཡྟོད། དྡེ་

ནྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་གཞུང་འབྡེལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་མྱིན་ཡང་། དུས་
དཀྱིལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བམ་དཔྱད་ཞྱིབ་བྡེད་པའྱི་གྟོ་སབས་ཤྱིག་ཡྱིན་

པས། གལ་ཏྡེ་རྒྱ་ནག་ལ་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ལག་བསར་

བྡེད་པའྱི་དུས་ཡུན་ཐྟོབ་པའྱི་དུས་དཀྱིལ་ཀྱི་མཚམས་ལ། ཁྡེད་

རང་གྱིས་སྙན་ཐྟོ་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་ཡྟོད་ཚེ། དྡེ་ནྱི་དུས་དཀྱིལ་དཔྱད་

ཞྱིབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆར་ངྟོས་འཛིན་བྡེད་ཆྟོག 

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་ཁག་གྱི་དུས་དཀྱིལ་སྙན་ཐྟོ་ནྱི་ལས་དྟོན་བྡེད་

ཕྟོགས་ཡག་ཤྟོས་སུ་ངྟོས་འཛིན་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་ཀང་། རྒྱལ་ཚོགས་

ངྟོས་ནས་སྙན་ཐྟོ་དྡེ་ངྡེས་བར་གྟོང་འབུལ་ཞུ་དགྟོས་རྡེ་བྡེད་ཀྱི་

མྡེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་དང་བླངས་ཐགོ་ནས་དུས་དཀྱིལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ཀྱི་ཆྡེད་དུ་སྙན་ཐ་ོམཁ་ོསྤདོ་བས་མྡེད་པས། སྤྱི་དམངས་ཚགོས་སྡེ་
ཁག་གྱི་སྙན་ཐ་ོགལ་གནད་ཆྡེན་པ་ོཡདོ།
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གཞུང་ལ་གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་

སབས། གཞུང་དྡེ་དག་གྱི་འག་ོཁྱིད་རྣམས་སམ་མཐ་ོརྱིམ་ལས་
བྡེད་ཁག་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་ཕྡེབས་སནོ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་ཐུབ་

ན་ཕན་ཐྟོགས་འབྱུང་སྲྱིད། སབས་དྡེར་ཁྡེད་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་གང་གྱི་ཐྟོག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་བས་ཡྟོད་དང་། དཔྱད་

ཞྱིབ་ལ་ར་སྤྟོད་བྡེད་པའྱི་གངས་ཐྟོ་ག་རྡེ་སྤྟོད་ཀྱི་ཡྟོད་པ་སྟོགས་

འགྡེལ་བཤད་གསལ་པྟོ་བརྒྱབ་པའྱི་ཐྟོག ཁྟོ་ཚོར་ག་སྒྱིག་བྡེད་

པའྱི་དུས་ཚོད་འདང་ངྡེས་ཡྟོང་ཆྡེད་གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་སྔ་ས་

ནས་བྡེད་དགྟོས། 

 
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ནང་གསལ་འདྟོན་བས་པའྱི་

གལ་ཆྡེའྱི་གནད་དྟོན་རྣམས་ནྱི་ཕལ་ཆྡེ་བ་མཉམ་འབྡེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆྡེད་ལས་ཚན་པ་ཁག་

དང་། ཆྱིངས་དྟོན་ཚན་པ་ཁག དྡེ་བཞྱིན་མཉམ་འབྡེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྤྱི་ཁབ་འགན་

འཛིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་དགྟོངས་འཆར་དང་གཅྱིག་

མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡྟོད། འདྱི་ཡྱིས་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཡྱིན་པ་

སྟོན་གྱི་ཡྟོད་ལ། གལ་ཏྡེ་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་དྡེ་སྡེལ་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ། སྤྱི་ཚོགས་སྲ་བརན་དང་། ཕུགས་འཕྡེར་

བའྱི་ཡར་རྒྱས་དང་ཞྱི་བདྡེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཡྟོང་ངྡེས།’’

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་འགན་

འཛིན་མྡེ་ཤ་ལྡེ་བྷ་ཆྱི་ལྡེ་ཊ། (ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན།)

སྤྱི་ཡྟོངས་ནས་བྡེད་སྤྟོད་བྡེད་པའྱི་ཐབས་བྱུས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། 

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དྟོན་རྡེའུ་མྱིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དྡེ་རྡེད། སབས་

རྡེ་རྒྱ་ནག་ལ་གསོ་མཐུན་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྡེད་ཀྱི་

ཡྟོད་སྲྱིད་པས། ཁྡེད་རང་གྱིས་དུས་ཡུན་འདྱིར་གཞྱིགས་ནས་

ལས་དྟོན་ག་སྒྱིག་བ་ཆྟོག གནས་སངས་དྡེའྱི་འྟོག་ཁྡེད་རང་གྱི་

སྙན་ཐྟོ་དྡེ་བྡེད་སྤྟོད་ཉྱིས་ལྡབ་འབྱུང་སྲྱིད། ཁྡེད་རང་གྱིས་སྙན་

ཐྟོར་ལས་ཀ་ཐྡེངས་གཅྱིག་བས། འྟོན་ཀང་སྙན་ཐྟོའྱི་ནང་གྱི་དཔྱད་

ཞྱིབ་དྡེ་བརྟོད་གཞྱི་ལ་གཞྱིགས་ནས་བྡེད་སྤྟོད་ཐྡེངས་གཉྱིས་དང་

དྡེ་ལས་མང་བ་བ་ཆྟོག བསྐྱར་ཞྱིབ་དྡེ་ལྟོ་ཁ་ཤས་རྡེས་ལ་ཡྱིན་

ཡང་། ཁྡེད་རང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁས་ལྡེན་བས་པའྱི་གནད་

དྟོན་གང་དང་གང་། བརྟོད་གཞྱི་ཁག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་

ཤྡེས་རྡེས། རང་གྱིས་གནས་ཚུལ་དྡེ་སྤད་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་

སྡེ་ཁག་ལ། རྒྱ་ནག་གྱིས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཏུ་ཁས་ལྡེན་

བས་པའྱི་གནད་དྟོན་རྣམས་ལག་བསར་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་མྡེད་ཤྡེས་

འཇུག་ཐུབ།

གྟོང་ལ་སྙན་ཐྟོ་བྡེད་སྤྟོད་བསྐྱར་དུ་བས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྟོང་

བའྱི་ཐབས་བྱུས་དྡེས་གནད་དྟོན་ཚང་མར་ལས་དྟོན་སྒྲུབ་ཐུབ་

ཀྱི་མྡེད། ལྷག་པར་དུ་མགྟོ་རྟོག་དང་དྟོགས་འདྲྟོག་ཆྡེ་བའྱི་གནད་

དྟོན་ཁག་ལ་ལས་དྟོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མྡེད། དཔྡེར་ན། དུས་བཀག་

བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱིས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་

གྟོས་མཐུན་ལ་མྱིང་རགས་བཀྟོད་ཡྟོད་མྡེད་ལ་མ་ལྟྟོས་པར།  
འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡྟོད་པ་རྡེད། རྒྱ་ནག་  
ནང་དཔྡེར་མཚོན་བཞག་ན། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་གཅྱིག་པུས། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྱིད་ཐབོ་ཐང་གསོ་མཐུན་འགོ་ཏུ་
སྲུང་སྐྱབོ་བྡེད་པའྱི་ཐབོ་ཐང་རྣམས་ཁངོས་སུ་རྱི ་བ་ལས། 

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་གྟོས་མཐུན་གྱི་སྲུང་སྐྱྟོབ་

འྟོག་ཡྟོད་པའྱི་ཐྟོབ་ཐང་བྡེ་བག་པའྱི་ཐྟོག་གཞུང་འབྡེལ་བསྐྱར་

ཞྱིབ་བྡེད་ཀྱི་མྡེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཐྟོབ་ཐང་དྡེ་དག་

ཁས་ལྡེན་གྱིས་མྱིང་རགས་བཀྟོད་མྡེད་པས་ཡྱིན།

གྟོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་གསོ་མཐུན་གྱི་འསོ་འགན་སྒྲུབ་ཆྡེད་ལས་དྟོན་ག་རྡེ་སྡེལ་ཡྟོད་མྡེད་ཀྱི་སྙན་ཐྟོ་མཁྟོ་

སྤྟོད་བ་དགྟོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ནྱི།

•   མནར་གཅྟོད་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་སྙན་ཐྟོ་འབུལ་དགྟོས་ཀྱི་ཡྟོད།

•   དཔལ་འབྟོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྙན་ཐྟོ་འབུལ་ 

དགྟོས་ཀྱི་ཡྟོད་མྟོད། ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་ཡྟོད།

•   བུད་མྡེད་ལ་དབྡེ་འབྡེད་མྡེད་པ་བཟྟོ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྣན་ཐྟོ་འབུལ་དགྟོས་ཀྱི་ཡྟོད། 

•   བྱིས་པའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་སྙན་ཐྟོ་འབུལ་དགྟོས་ཀྱི་ཡྟོད། 

•   དབང་པྟོ་སྐྱྟོན་ཅན་གྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྙན་ཐྟོ་འབུལ་དགྟོས་ཀྱི་ཡྟོད་པ་ལྟར།  

ཉྱིན་དྡེ་རང་ལ་ཕུལ་ཡྟོད། 
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ཡྱིག་ཆ་བསྡུ་རུབ།  
ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་ལག་བསར་བྡེད་པར་རྟོག་ཞྱིབ་ཆྡེད་
གནས་ཚུལ་དང་དཔང་རགས་རྱིགས་ག་རྡེ་སྤྟོད་དགྟོས།

ལེའུ་དྲུག་པ།

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཆྡེད་ལས་ཀ་བྡེད་པའྱི་སབས་སུ། ཁྡེད་རང་གྱིས་བྡེད་སྤྟོད་བྡེད་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་རྣམས། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་

སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་མྡེད་ཐྟོ་འགྟོད་ཆྡེད་ཕན་ཐྟོགས་ཆྡེན་པྟོ་ཡྟོད། རྒྱུ་ཆའྱི་ནང་གཤམ་གྱི་གཞུང་འབྡེལ་

ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ཚུད་ཀྱི་ཡྟོད།

 
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་དྲང་བདྡེན་མྱིན་

པ་དང་། རྡྟོག་རྟོལ་བཏང་བ། ལྟོག་པར་སྤྟོད་པ་

བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་འདྟོན་ཡང་  

བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད།’’

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་

འགན་འཛིན་མྡེ་ཤ་ལྡེ་བྷ་ཆྱི་ལྡེ་ཊ།  
(ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན།)

•   འབྡེལ་ཡྟོད་གནད་དྟོན་ཐྟོག་རྒྱལ་ནང་གྱི་ལས་དནོ་འཆར་
གཞྱི་དང་འགལ་ཟླར་སྟོང་བའྱི་སྙན་ཐྟོ།

•   གཞུང་གྱིས་ཞྱིང་ཆྡེན་དང་ས་གནས་སུ་སྔྟོན་རྱིས་དང་ཐྟོན་

ཁུངས་གཞན་རྣམས་བགྟོ་བགྡེམ་བས་པ་སྟོགས་ཐབས་ལམ་
མམ་སྒྱིག་གཞྱི་ཡངོས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བས་པའྱི་ཡངོས་
གགས་གནས་ཚུལ།

•   ཡྟོངས་གགས་སུ་ཡྟོད་པའྱི་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་གངས་ཐ་ོདང་

དཔྱད་ཁའྱི་གངས་ཐྟོ།

•   གཞུང་ངམ་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་གསལ་བརྡ། དཔྡེར་ན་སྤྱི་དམངས་

ལས་དྟོན་ནམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ། བདྡེ་སྲུང་ཡན་ལག་སྟོགས་ཀྱི་

གསལ་བརྡའམ་ཡང་ན་གཞུང་འབྡེལ་འཕྲྟོད་བསྡེན་སྙན་ཐྟོ་

ལྟ་བུའྟོ།

•   ཁྡེད་རང་གྱིས་ལས་དྟོན་སྡེལ་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་

ཤུགས་རྐྡེན་ཡྟོད་པའྱི་གལ་ཆྡེའྱི་གཏམ་བཤད་དམ། གཞུང་
འབྡེལ་བརྒྱུད་ལམ་གྱིས་འབྡེལ་ཡྟོད་སྲྱིད་བྱུས་ཐྟོག་སྡེལ་བའྱི་

གནས་ཚུལ།

•   ལས་རྱིགས་སྡེ་ཚན་ནམ་ཆྡེད་ལས་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སྱིད་
བྱུས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཀདོ་ཁྱབ།

•   གཞུང་གྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་གཞུང་གྱི་ཡན་

ལག་ལས་ཁུངས་སམ་ལྟྡེ་གནས་ཁང་ཁག་གྱིས་ཁབ་སྡེལ་

བས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྙན་ཐའོམ་བཀདོ་ཁྱབ།
•   རྒྱ་ནག་གྱི་ཤྡེས་ཡནོ་ལྟྡེ་གནས་ཁང་ཁག་གྱི་བཟྟོ་བཅྟོས་མ་

བས་པའྱི་གངས་ཐྟོ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཡྱིག་ཆ། ཉམས་ཞྱིབ་

གཞན་སྟོགས་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་གངས་ཐྟོའྱི་

རྡེའུ་མྱིག 

•   གཞུང་དང་སྡེར་གྱི་ཚངོ་ལས་ཁང་གྱིས་མྱི་སྡེར་པ་ཞྱིག་ལ་

ཞབས་ཞུའམ་ཅ་ལག་བཙོང་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གསལ་བསྒགས།
•   གཞུང་ནང་ཁུལ་དང་གཞུང་གཞན་པས་གྟོ་སྒྱིག་བས་པའྱི་

སྦངོ་བརྡར་ལས་གཞྱི་ཁག་གྱི་སྙན་ཐ།ོ
•   གཞུང་གྱི་དམངས་སྤདོ་གནས་ཚུལ་ཡྱིག་མཛོད་ནས་མྱི་མང་

ལ་ཐྟོབ་རྒྱུ་ཡྟོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་དང་། 

© ISHR
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གནས་སངས་གཞན་གྱི་འྟོག གནས་ཚུལ་དང་

འདམ་ག་མང་བའྱི་རྐྡེན་གྱིས། ལམ་སྟོན་བསམ་

འཆར་གང་མཇུག་སྐྱྟོང་བ་བར་དམྱིགས་བཀར་

དྟོ་སྣང་བ་དགྟོས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་ཁག་ལ་དྲྱི་བ་ག་རྡེ་འདྲྱི་

དགྟོས་བཅས་ཐག་གཅྟོད་བ་རྒྱུ་ཁག་པྟོ་ཆགས་སྲྱིད་པས།  

གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་རྒྱུ་ཆ་མང་པྟོ་མྡེད་པའྱི་རུ་ཁག་ཆུང་ཆུང་

གཅྱིག་ནང་དུ། མཇུག་སྐྱྟོང་འྟོས་པའྱི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་ད་ོསྣང་ 
དང་། རུ་ཁག་གཞན་གྱིས་གསར་སྣནོ་བྡེད་མ་ཐུབ་པ་ཁྱྡེད་རང་
གྱིས་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་ཚེ་དནོ་ཕན་ཆྡེ་བ་ཡདོ། དྡེར་ཁྡེད་རང་གྱིས་

གནད་དྟོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པྟོ་ཞྱིག་ལ་ལས་དྟོན་སྡེལ་མྱི་

ཐུབ་པ་ཡྟོང་ཡང་།  དུས་ཡུན་རྱིང་པྟོའྱི་ནང་འདྱིས་ཁྡེད་རང་ 

དང་ཁྡེད་ཀྱིས་འབྡེལ་གཏུག་བ་འདྟོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ཕན་

ཐྟོགས་ཆྡེ་བ་ཡྟོད། 

གྟོག་ཆས་སུ་གསྟོག་འཇྟོག་བྡེད་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་

མང་པྟོ་ཞྱིག་ངྟོས་འཛིན་བདྡེན་དཔང་དང་། 

ཉར་ཚགས་བྡེད་ཁག་པྟོ་ཡྟོད། དྡེ་འདྲ་སྟོང་ཙང་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཉྡེན་ཆས་དང་། སྲ་སྡེར་ལྟོགས་ཁ། གསང་

ཚིག་གྱིས་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་པའྱི་དྲ་ཐྟོག་ཁ་བང་བྡེད་སྤྟོད་བྡེད་

པའམ། གགོ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆའྱི་བདྡེ་འཇགས་ཚད་མཐྟོ་རུ་གཏྟོང་

བའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་བསྡེན་རྒྱུ་གལ་ཆྡེ། གྟོང་གྱི་ཐབས་ལམ་

དྡེ་དག་བྡེད་སྤྟོད་བས་ན། གནས་ཚུལ་གསྟོག་འཇྟོག་བ་ཡུལ་

ལམ་ལྟ་ཀྟོག་ཆྡེད་ཀྱི་གྟོག་ཆས་ལག་ཁྡེར་གྟོག་ཀད་དང་ཁ་པར། 

གྟོག་བང་སྟོགས་ཀྱི་བདྡེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་པར་ཡང་ཕན་

ཐྟོགས་ཡྟོད།

ཁྡེད་རང་གྱིས་བསྡུ་རུབ་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་

ཚང་མ་བྡེད་སྤྟོད་བྡེད་ཁག་པྟོ་ཡྱིན་པ་དང་། 

གཞུང་གྱིས་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་པའྱི་གངས་ཐྟོ་ཏག་

ཏག་ཡྱིན་མྱིན་ཁྡེད་རང་དྟོགས་པ་སྡེབས་སྲྱིད། སབས་རྡེ་གཞུང་

གྱིས་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་པའྱི་གངས་ཐྟོ་ནས། ཁྡེད་རང་ལ་མཁྟོ་བའྱི་

གནས་ཚུལ་མྱི་རག་པ་ཡྟོང་སྲྱིད། དཔྡེར་ན་གངས་ཐྟོ་རྣམས་ཡྟོང་

འབབ་དང་མྱི་རྱིགས། ས་ཁུལ་སྟོགས་ལ་དབྡེ་བ་འབྡེད་ཡྟོད་པ་

ཁག་པྟོ་ཡྱིན་པ་རྡེད། གནས་སངས་དྡེ་འདྲའྱི་སབས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

གངས་ཐྟོ་བྡེད་སྤྟོད་བས་ན་ལྡེགས། དྡེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་གངས་
ཐ་ོབྡེད་སྤདོ་བྡེད་པར་གནས་ཚུལ་ག་རྡེ་ཆད་ཡདོ་དང་། ས་ཕྱི་མྱི་
མཐུན་པ། ཡང་ན་ཚུལ་མཐུན་མྱིན་པ་གསལ་སནོ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྡེ།

གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཞན། དྡེའྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་དྟོན་དང་། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་གངས་ཐྟོ་བསྡུ་རུབ་ཀང་ཚུད་ཡྟོད།

•   དྟོ་ཕྟོག་སྟོང་བའྱི་མྱི་ཚོགས་སམ་མྱི་སྡེར་བ། ལས་བྡེད་རུ་

ཁག་བཅས་ལས་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལྡེན་ནམ་བཅར་འདྱི་བས་
པའྱི་གྲུབ་དནོ།

•   སྤྱི་ཚགོས་ད་ལམ་དུ་སྡེལ་བའྱི་ཁྡེད་རང་ཡྱིད་ཆྡེས་བ་སའྱི་

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མྱི་སྡེར་གྱི་གནས་

ཚུལ་ཡག་པྟོའྱི་རྱིགས།

•   ཡྱིད་ཆྡེས་ཡྟོད་པའྱི་མྱི་སྣ་ཕན་ཚུན་བར་བརྒྱུད་སྡེལ་བས་

པའྱི་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ོརྒྱུས། བརྙན་ཐུང་། པར་བཅས། 

གལ་ཆྡེའྱི་དན་ཐ།ོ  
ཡྟོངས་གགས་སུ་བརྒྱུད་སྡེལ་བ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་། ངྟོས་འཛིན་ལག་ཁྡེར་ཨང་གངས། སྐྱྡེས་ཚེས། ཁ་བང་།  

མྱིང་ཆ་ཚང་སྟོགས་མྱི་སྡེར་བ་ཞྱིག་ངྟོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་གངས་ཐྟོ་ཕྱིར་འཐྡེན་ནམ་སྦས་རྒྱུ་བརྡེན་མྱི་རུང་། 
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བདྡེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱྟོབ།  
ཕན་ཐྟོག་དང་བདྡེ་འཇགས་ཡྟོད་པའྱི་སྟོ་ནས་
ཡྱིག་ཆ་བསྡུ་རུབ་དང་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་ཚུལ་གང་
འདྲ་ཡྱིན་ནམ།

ལེའུ་བདུན་པ།

ཁྡེད་རང་གྱིས་འབྡེལ་ཡྟོད་གནད་དྟོན་གང་ལ་དམྱིགས་ནས་དྟོ་སྣང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་། གནས་ཚུལ་ག་རྡེ་མཁྟོ་སྒྲུབ་བྡེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཐག་གཅྟོད་

ཟྱིན་ཚེ་ལས་ཀ་ཕྡེད་ཀ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་རྡེད། དྡེའྱི་རྡེས་གདྟོང་ལྡེན་བ་དགྟོས་པ་ནྱི་སྙན་ཐྟོ་གང་འདྲ་འབྱི་རྒྱུ་ཐག་གཅྟོད་བྡེད་རྒྱུ་དྡེ་ཡྱིན། 

 
ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་

ཞུགས་ཡྟོང་བར་སྔར་ལས་རྒྱ་ཆྡེ་ལ་

བདྡེ་འཇགས་ལྡན་པའྱི་ཁྟོར་ཡུག་

བསྐྲུན་ཏྡེ། མང་ཚོགས་ངྟོས་ནས་

མཉམ་ཞུགས་བྡེད་པའྱི་ནུས་པ་ཆྡེ་རུ་

གཏྟོང་དགྟོས།’’

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་འགྟོ་བ་

མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་འགན་འཛིན་མྡེ་ཤ་ལྡེ་བྷ་ཆྱི་ལྡེ་ཊ། 

(ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན།)

གལ་སྲྱིད་རང་དང་རང་གྱི་ཚོགས་པ་ལ་སྔྟོན་ཚུད་ནས་དྟོ་སྣང་

དམྱིགས་བཀར་བ་ཡུལ་གྱི་བརྟོད་གཞྱི་ཡྟོད་ཚེ། དཔྡེར་ན་དབང་

པྟོ་སྐྱྟོན་ཅན་ནམ་སྲྟོག་ཐྟོག་ཁྱིམས་ཆད་ལྟ་བུ། རང་གྱིས་རྒྱལ་

ནང་གྱི་མྱི་མང་ཆྡེད་བྱིས་པའྱི་སྙན་ཐྟོ་ནས་དང་། མཉམ་ལས་བྡེད་

མཁན་གྱི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉྡེར་ཁང་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྡེད་

སྤྟོད་བ་ཆྟོག ཁྱྡེད་རང་གྱིས་རྒྱལ་ནང་དུ་འགྱུར་བ་འག་ོབར་ཤུགས་
རྐྡེན་ཡདོ་པའྱི་ལས་དནོ་གལ་ཆྡེན་བྡེད་ཀྱི་ཡདོ་ལ། 
ཁྡེད་རང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཞུང་ནང་གྱི་འབྡེལ་ཡྟོད་མྱི་སྣ་འདྲ་

མྱིན་ལ། བཅྟོས་སྒྱུར་གཏྟོང་བའྱི་སྡེམས་འགུལ་དང་རྡེ་སྐུལ་བྡེད་

པའྱི་སང་ལ། འབྡེལ་ཡྟོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་མྱི་གཞན་ལ་ཡང་

བརྒྱུད་སྐུར་བ་ཆྟོག  

གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་

གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཆྡེད་སྙན་ཐྟོ་འབྱི་ཡྱི་

ཡྟོད་ན། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་

མཇུག་སྐྱྟོང་ལས་དྟོན་ཆྡེད་གནས་

ཚུལ་དྡེས་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད་དམ།

ཁྡེད་རང་གྱིས་བྡེད་པའྱི་ལས་ཀས་

དཔྱད་ཞྱིབ་དང་ལམ་སྟོན་ཐུབ་པའྱི་

ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་མང་པྟོ་ཞྱིག་

བསྡུ་རུབ་བྟོས།

སབས་རྡེ་ཁྡེད་རང་གཅྱིག་པུས་སྙན་ཐྟོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འབྱི་རྒྱུ་

ཁག་པྟོ་ཡྟོད་སྲྱིད། ཁྡེད་རང་ལ་ནུས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཆ་

ཚང་བ་མྡེད་སྲྱིད། ཁྡེད་རང་གྱིས་དབྱིན་ཡྱིག་ཐྟོག་ནས་གྟོ་བདྡེ་

པྟོ་འབྱི་ཐུབ་ཀྱི་མྡེད་སྲྱིད། ཡང་ན་སྙན་ཐྟོ་འབྱི་བར་ཁྡེད་རང་ལ་

བདྡེ་འཇགས་མྡེད་སྲྱིད་པས། གཤམ་ལ་མྱི་མང་པྟོ་ཞྱིག་གྱིས་

བྡེད་སྤྟོད་བས་པའྱི་ཐབས་བྱུས་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་ཁག་ཅྱིག་

བཀྟོད་ཡྟོད། 

ཁྱིམས་ལུགས་ཚངོ་ལས་ཁང་དང་ག་ཆ་མྱི་དགསོ་
པའྱི་ས་ོནས་མཉམ་ལས་སམ། ཤྡེས་ཡནོ་ལྟྡེ་གནས་
ཁང་དང་མཉམ་ལས་བ་རྒྱུ་ནྱི། འབྡེལ་ཡྟོད་ཁྱིམས་

ལུགས་སྒྟོམ་གཞྱིར་ཉམས་ཞྱིབ། གཞུང་འབྡེལ་གངས་ཐྟོ་དང་

ཤྡེས་ཡྟོན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རྡེའུ་མྱིག་ལ་ལྟ་ཀྟོག 

བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལྡེན་དང་ལམ་སྟོན་ལས་གཞྱི་འབྡེལ་མཐུད་བྡེད་

པ། ཡང་ན་དབྱིན་ཡྱིག་ཡྱིག་སྒྱུར་རམ་དག་བཅྟོས་བ་རྒྱུ་སྟོགས་

ལ་ཕན་ཐྟོགས་ཆྡེན་པྟོ་ཡྟོད།

 དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ནང་མྱི་ཚང་མའྱི་འགྟོ་བ་

མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡྟོད་པས། ཚགོས་
པ་གཞན་དང་འབྡེལ་མཐུད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱྟོར་བྡེད་ཐུབ་

པ་བཟྟོ་རྒྱུ་གལ་ཆྡེ།
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རྒྱ་ནག་ནང་མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྟོད་བྡེད་མཁན་

དང་མ་ནྱིང་རྱིགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྡེན་པྟོ་འཕྲད་ཀྱི་

ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ཚོགས་

སྡེ་ཁག་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚན་པ་ཁག་

ནང་མཉམ་ཞུགས་བྡེད་པར་ཚད་འཛིན་ཤུགས་

ཆྡེན་བྡེད་པ་དང་ཉྡེན་ཁ་ཆྡེན་པྟོ་བརྒྱུད་དགྟོས་ཀྱི་

ཡྟོད། འྟོན་ཀང་དྡེ་བས་གལ་གནད་ཆྡེ་བ་ནྱི་རྒྱ་

ནག་ནང་མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྟོད་བྡེད་མཁན་

དང་མ་ནྱིང་རྱིགས་ཀྱི་བདྡེ་ཐབས་ཆྡེད་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་དྟོན་དངྟོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡྟོང་བར་སན་པའྱི་

སྲྱིད་ཇུས་འཛིན་པར་ཞུ་གཏུག་བ་སའྱི་ཁྟོར་ཡུག་

རྒྱུན་གནས་ཡྟོང་བ་བ་རྒྱུ་དྡེ་རྡེད།’

 རྒྱ་ནག་གྱི་མཚན་མཐུན་ཆགས་སྤྟོད་བྡེད་མཁན་དང་མ་ནྱིང་

རྱིགས་ཀྱི་ཆྡེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ།

དྡེ་འདྲ་སྟོང་ཙང་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ལས་

དྟོན་སྡེལ་སབས་ཉྡེན་ཁ་ཡྟོད་མྡེད་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་

དང་། ལས་དྟོན་རྐྡེན་ཀྱིས་ཉྡེན་ཁ་དང་ཤུགས་རྐྡེན་

ཆུང་དུ་གཏྟོང་ཐབས་གང་འདྲ་ཡྟོད་མྡེད་བསམ་

ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྡེ།

•   ཁྡེད་རང་གྱིས་འབྡེལ་གཏུག་བ་ཡུལ་མྱི་སྣ་དང་ག་དུས་ཐུག་

ན་བདྡེ་འཇགས་ཆྡེ་བ་ཡྟོད་མྡེད་ཐགོ་བསམ་ཞྱིབ་བ་དགསོ། 
གང་ཡྱིན་ཟྡེར་ན་གུང་གསྡེང་དང་། དུས་དྲན། ལྷན་ཚོགས་

ཆྡེན་པྟོ་སྟོགས་ཀྱི་སབས་ཁྡེད་རང་དང་འབྡེལ་གཏུག་བ་

ཡུལ་མྱི་སྣ་གཉྱིས་ཐུག་འཕྲད་བྡེད་པར་ཕྟོགས་གཉྱིས་ཀར་

ཉྡེན་ཁ་ཡྟོད་སྲྱིད།

•   གནས་སངས་ཛ་དྲག་འྟོག བདྡེ་འཇགས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་
ཡདོ་པའྱི་ཁྱྡེད་རང་གྱི་ལས་རགོས་ཀྱིས་ཁྡེད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་

གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་བྡེད་པར་ཁས་ལྡེན་བ་དགྟོས་ཆགས་

སྲྱིད། དྡེ་ནྱི་ཉྡེན་ཁ་སངས་འཛིན་བྡེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཡྱིན།
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 འཛམ་གྱིང་ནང་རྒྱ་ནག་ཚུད་པའྱི་གཞུང་ཁག་ཅྱིག་

གམ་གཞུང་གྱི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས། 

ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྟོག་བཏྟོན་པའྱི་  

ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ལག་བསར་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་མྡེད་

རྟོག་ཞྱིབ་བྡེད་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་མྱི་བྡེད་པ་དང་། ལག་

བསར་ཐྟོག་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་གནས་ཚུལ་མཁྟོ་སྤྟོད་  

མྱི་བྡེད་པ། དྡེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ནང་གྱི་ཚོགས་སྡེ་གཞན་  

དང་དྡེའྱི་སྟོར་གྡེང་མྟོལ་ཙམ་ཡང་མྱི་བྡེད་པ་  

ཡྟོང་སྲྱིད།  



20 

ལག་ལྡེན་དུ་བསར་བ།

དཔྡེ་མཚོན་དང་། རྒྱུ་ཆ།

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

ཀ༽ དཔྱད་ཞྱིབ་བྡེད་སངས་ཀྱི་དཔྡེ་མཚནོ། 
གྟོང་དུ་གྟོས་བསྡུར་ཟྱིན་པ་ལྟར། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཁ་གསལ་པྟོ་དྡེ་ཙམ་མྡེད། དྡེ་དག་ནང་འབྡེལ་ཡྟོད་གཞུང་ལ་མུ་

མཐུད་འབད་བརྟོན་བྟོས་ལྟ་བུའམ། རྒྱ་ཆྡེ་རུ་ཐྟོངས་སྟོགས་བརྟོད་ནས་རྡེ་སྐུལ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གཞན་

རྣམས་ཁ་གསལ་པྟོ་ཡྟོད། ང་ཚོས་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་ཁས་ལྡེན་བས་པའྱི་ལམ་སནོ་བསམ་འཆར་
ཞྱིག་ལ་དཔྡེ་མཚནོ་དུ་བལྟ། 

ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཁྱིམས་ལག་བསར་དང་དྡེའྱི་ཁབ་ཚད་གསལ་པྟོ་བཟྟོས་ཏྡེ། འཁྱིག་སྤྟོད་ཀྱི་འདྟོད་

མྟོས་འདྲ་མྱིན་ཆ་ཚང་དང་ཕྟོ་མྟོའྱི་ངྟོས་འཛིན་འདྲ་མྱིན་བྡེད་མཁན་གྱི་བུད་མྡེད་དང་ཕྲུ་གུ་བུད་མྡེད། མྱི་སྡེར་པ་

བཅས་ཚང་མར་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་ངྡེས་གཏན་བཟྟོ་དགྟོས། (སུ་ཝྡེ་ཌན།)

ཁྱྡེད་རང་གྱིས་གཞུང་གྱིས་ལམ་སནོ་བསམ་འཆར་ལག་བསར་བས་ཡདོ་མྡེད་རགོ་ཞྱིབ་གང་འད་བ་དགསོ་སམ།

                   དང་པྟོར། ལམ་སནོ་བསམ་འཆར་དྡེའྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆྡེན་རྣམས་དབྡེ་བ་འབྡེད་དགསོ།
•   དྡེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་ནམ།  

‘འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་པ།’ 

•   སུས་ཟྡེར་ན། 

‘འཁྱིག་སྤྟོད་ཀྱི་འདྟོད་མྟོས་འདྲ་མྱིན་ཆ་ཚང་དང་ཕྟོ་མྟོའྱི་ངྟོས་འཛིན་འདྲ་མྱིན་བྡེད་མཁན་གྱི་བུད་མྡེད་དང་ 

ཕྲུ་གུ་བུད་མྡེད། མྱི་སྡེར་པ་བཅས།’

•   གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་དྡེ་གང་འདྲ་བསྒྲུབ་དགྟོས་སམ། 

ལས་རྱིམ་གཉྱིས་ཡྟོད།  

༡ དྡེའྱི་ཁབ་ཚད་གསལ་པྟོ་བཟྟོ་བ།(གནྟོད་འཚེ་འཕྟོག་ཡུལ་སུ་ཡྱིན་ནམ།  

གནྟོད་འཚེ་བཟྟོ་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནམ།) 

༢ ཁྱིམས་ལག་བསར་བྡེད་པའམ་ཁྱིམས་དྡེ་དངྟོས་སུ་ལག་ལྡེན་བསར་བ།

•   ཚད་གཞྱི་གཙོ་བྟོའམ་བརྡ་མཚོན་བྡེད་གཙོ་བྟོ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ།  

གལ་སྲྱིད་དྡེ་དག་སྔྟོན་ཚུད་ནས་ཡྟོད་ཚེ་ཁྡེད་རང་ལ་དྡེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཐྟོབ་སྲྱིད་དམ། གལ་སྲྱིད་དྡེ་དག་མྡེད་ཚེ་ 

(བྡེད་སྤྟོད་གཏྟོང་མྱི་རུང་བ།) འདྱི་རང་གྱི་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་འཇུག་ཆྟོག

                   གཉྱིས་པར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྡེལ་ཡྟོད་མྱི་སྣ་གཙ་ོབ་ོརྣམས་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུར་ཕན་ཐྟོགས་ཆྡེན་པྟོ་ཡྟོད་སྲྱིད།ཕྱི་སྲྱིད་ 

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྙན་ཐྟོ་ཆ་ཚང་འབུལ་དགྟོས་པས། གྟོ་སྒྱིག་དང་འབྡེལ་མཐུད་ལས་དྟོན་ཐྟོག་ལ་འགན་ 

ཁུར་སྲྱིད་མྟོད། ལག་ལྡེན་དངྟོས་ལ་སུས་སངས་འཛིན་འགན་འཁུར་བྡེད་སྲྱིད་དམ།

  གྟོང་གྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཐྟོག འབྡེལ་ཡྟོད་མྱི་སྣ་གཙོ་བྟོ་ངྟོས་འཛིན་བྡེད་ཐུབ་པ་ཁག་ནྱི། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ 

ལས་ཁུངས། བདྡེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་སྤྱི་དམངས་ལས་དྟོན་ཁང་ཡྱིན་སྲྱིད། དྡེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡྟོངས་ 

བུད་མྡེད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་གྟོ་རྟོགས་སྡེལ་བའྱི་ཐད་འགན་ཡྟོད་སྲྱིད་ལ། ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བ་ 

ལས་བྟོས་བྟོལ་དུ་ཡྟོང་མཁན་བུད་མྡེད་དང་ཕྲུ་གུར་སྟོད་ཁང་མཐུན་སྦྟོར་བྡེད་པར་རྒྱབ་སྐྱྟོར་བྡེད་མཁན་གྱི་ 

སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ། ཤྡེས་ཡྟོན་ལྟྡེ་གནས་ཁང་། བུད་མྡེད་ཚོགས་པ་ཁག་ 

དང་རྟོགས་ཚོགས་བཅས་ཡྱིན་པ་རྡེད།
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འགྟོ་བ་མྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཚན་པ་ཁག་ལ་ཕུལ་བའྱི་

སྙན་ཐྟོ་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཚན་པ་ཁག་

གྱི་ངྟོས་ནས་བཏྟོན་པའྱི་སྙན་ཐྟོ་ཁག་ནང་གནས་

ཚུལ་གལ་ཆྡེན་པྟོ་དང་ཕན་ཐྟོག་ཆྡེ་བའྱི་དཔྱད་

གཞྱི་རྱིགས་ཡྟོང་གྱི་ཡྟོད། དྡེས་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་བཞྱིན་སྣང་མྡེད་དུ་ལུས་པའྱི་རྱིགས་དང་

སྣང་མྡེད་དུ་ལུས་པའྱི་དབང་གྱིས་དྡེ་བས་དཀའ་

ངལ་ཆྡེ་བ་འཕྲད་ཉྡེན་ཆྡེ་བའྱི་རྱིགས་བཅས་

ངྟོས་འཛིན་གསལ་འདྟོན་ཐུབ་པར་ཕན་ཐྟོག་

ཡྟོང་གྱི་ཡྟོད།’

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐང་སྤྱི་ཁབ་འགན་

འཛིན་གཞྟོན་པ་ཟུར་བ་ཀྡེ་ཊ་གྷྡེལ་མྟོར་མཆྟོག་ནས།   
(ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉྱིན།)

                   ཡྱིག་ཆ་འདྲ་མྱིན་མང་པྟོ་ཞྱིག་གྱིས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདྱི་ལག་ལྡེན་བསར་བར་ལས་དནོ་ག་རྡེ་སྡེལ་ཡྟོད་མྡེད་

ཤྡེས་བར་ཕན་ཐྟོགས་སྲྱིད།

•   ཞྱིང་ཆྡེན་དང་གྟོང་ཁྡེར་རྱིམ་པར་སྒྱིག་ཁྱིམས་ལག་བསར།

•   ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་བདྡེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུང་གྱི་ཐབས་ལམ་གསལ་བསྒགས་བས་པ།

•   ཆྡེས་མཐྟོའྱི་མྱི་དམངས་ཁྱིམས་རྟོད་ལས་ཁང་དང་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་མྱི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་བཅས་ཀྱིས་དཔྱད་ཁའྱི་ལམ་

སྟོན་ཁག་ངྟོས་འཛིན།

•   དམའ་རྱིམ་ཁྱིམས་ཁང་ཁག་གྱི་གྟོད་གཞྱིའྱི་གྲུབ་དྟོན།

•   ཤྡེས་ཡྟོན་ལྟྡེ་གནས་ཁང་ཁག་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡྟོངས་ 

བུད་མྡེད་མཐུན་ཚོགས། རྟོགས་ཚོགས་ཆྡེ་གས། སྤྱི་ཚོགས་ 

ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་སྟོགས་ཀྱི་གངས་འབྟོར་དང་སྤུས་ཚད་ 

ཀྱི་གངས་ཐྟོ།

•   བརྒྱུད་ལམ་ཆྡེ་ཁག་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་སྡེལ་བ།

•   དྲ་ཐྟོག་ཏུ་སྡེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ།
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བླྟོ་ཁ་ནང་ལ་བགུགས་སྡེ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་

ལྟ་ཚུལ་དང་། རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ། རང་གྱི་རྡེ་འདྟོད་

བཅས་ངྟོས་འཛིན་གྱིས་ལག་བསར་བྟོས།   

སྤྱི་ཚོགས་དྲང་བདྡེན་དང་ཁྱིམས་གྱི་མདུན་སར་

འདྲ་མཉམ་གྱི་ཆྡེད་དུ་ལག་ལྡེན་བྟོས།’

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྤྱི་ཁབ་འགན་

འཛིན་མྡེ་ཤལ་བྷ་ཆྱི་ལྡེ་ཊ་མཆྟོག་ནས།  
 (ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན།)

                   ལས་དྟོན་སྡེལ་བའྱི་དུས་ཚདོ་དང་ཁྱྡེད་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་སྤུས་ཚད་ཡག་པ་ོཡདོ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆྡེ། ད་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་

བསམ་འཆར་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བྟོ་རྣམས་ངྟོས་འཛིན་བས་ཟྱིན་པས། རྒྱལ་ཚོགས་སམ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱིས་

གནད་དྟོན་དྡེ་རྱིགས་ཐྟོག་སྤྱི་ཡྟོངས་དང་རྒྱ་ནག་དང་འབྡེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ནས་བསྡུ་རུབ་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་དམ།

•   ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བའྱི་གནད་དྟོན་དྡེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྟོས་མཐུན་གཉྱིས་ཀྱི་འྟོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ལ་འྟོས་འགན་ཡྟོད། དྡེ་གཉྱིས་ནྱི་

བུད་མྡེད་ལ་དབྡེ་འབྡེད་མྡེད་པར་བཟྟོ་བའྱི་གྟོས་མཐུན་(CEDAW16)དང་། བྱིས་པའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྟོས་མཐུན་

(CRC17)བཅས་ཡྱིན། དྡེ་འདྲ་སྟོང་ཙང་གྟོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་དྡེ་གཉྱིས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནས་བབ་ལ་རྟོག་

ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྡེ། གལ་སྲྱིད་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་འཚོག་འཆར་ཡྟོད་པའམ་འཚོགས་ཟྱིན་ཡྟོད་ཚེ། དྡེས་

ཁྡེད་རང་གྱི་ལས་དྟོན་ཆྡེད་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐྟོ་རུ་གཏྟོང་བར་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད། དྡེ་ཡང་རྡྟོ་

གཅྱིག་གྱིས་བྱིའུ་གཉྱིས་བསད་ཅྡེས་པ་ལྟར་ཡྱིན།. 

•   ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༦ ལྟོ་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཆྡེད་དུ་18འཁྱིག་སྤྟོད་འདམ་ག་དང་ཕྟོ་མྟོ་ངྟོས་འཛིན་ལ་བརྡེན་ནས་འབྱུང་

བའྱི་འཚེ་བ་དང་དབྡེ་འབྡེད་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ཆྡེད་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡྟོད། གལ་སྲྱིད་ཁྡེད་རང་གྱིས་གནད་དྟོན་

དྡེར་དྟོ་སྣང་བས་ཚེ། ཆྡེད་ལས་ཚོགས་ཆུང་དྡེའྱི་སྙན་ཐྟོ་ལས་གྟོ་རྟོགས་གསར་པ་དང་། གཞུང་གྱི་ལག་བསར་ལ་

རྟོག་ཞྱིབ་བྡེད་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་རག་ངྡེས། 

              •   དྡེ་དང་མཉམ་དུ་ཁྡེད་རང་གྱི་རྒྱ་ནག་ནང་འཁྱིག་སྤྟོད་འདམ་ག་དང་ཕྟོ་མྟོ་ངྟོས་འཛིན་ལ་བརྡེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་འཚེ་བ་

དང་དབྡེ་འབྡེད་ཀྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སྙན་ཐྟོ། དྡེ་ཡང་ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བའྱི་འབྡེལ་བ་ཚུད་ཡྟོད་པ་དྡེ། དུས་བཀག་བསྐྱར་

ཞྱིབ་དང་དྡེ་ལས་བརྒལ་ནས། ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁན་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་ཆྡེད་ལས་པ་ལ་ཐད་ཀར་བསྐུར་ཆྟོག དྡེ་ཡང་འཁྱིག་

སྤྟོད་འདམ་ག་དང་ཕྟོ་མྟོ་ངྟོས་འཛིན་ལ་བརྡེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་འཚེ་བ་དང་དབྡེ་འབྡེད་ཐྟོག་གྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཆྡེད་

ལས་པ། བུད་མྡེད་ལ་དབྡེ་འབྡེད་ཐྟོག་གྱི་ལས་དྟོན་ཚོགས་ཆུང་། བུད་མྡེད་ལ་འཚེ་བའྱི་ཐྟོག་དམྱིགས་བསལ་རྟོག་

ཞྱིབ་པ་སྟོགས་ཡྱིན་སྲྱིད་པ་དང་། དྡེ་བཞྱིན་གཞན་པ་ཡང་ཡྟོད་སྲྱིད།

                 ཕལ་ཆྡེར་གནས་ཚུལ་འདྱི་སྡེལ་བདྡེ་བ་ཡྟོད་ངྡེས། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གཞུང་གྱིས་གཞྡེན་སྐུལ་དགྟོངས་འཆར་འདྱི་ངྟོས་ལྡེན་

བས་ཡྟོད་ལ། རྒྱལ་ནང་དུའང་གནད་དྟོན་འདྱིར་དྟོ་སྣང་བྡེད་མཁན་མང་པྟོ་ཡྟོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ཉམས་

ཞྱིབ་ལས་གཞྱི་དང་། རྒྱ་ནག་ཕྱི་ལ་ཡྟོད་པའྱི་ཐྟོབ་ཐང་རྟོད་མཁན་དང་ཆྡེད་མཁས་པ། ཁྱིམས་ལུགས་སྡེ་ 

ཁག་ལྟ་བུ་གཞན་དག་མཉམ་དུ་ལས་དནོ་སྒྲུབ་པའྱི་གྟོ་སབས་ཀང་ཡྟོད། སབས་རྡེར་ཁྟོ་ཚོར་རྟོམ་སྒྱིག་གྱི་བ་བར་

རྟོགས་བྡེད་འཇུག་པའམ་དགྟོངས་འཆར་འདྟོན་འཇུག་ཆྟོག་ལ། ཡང་སབས་རྡེར་ཁྟོ་ཚོས་ཡྱིག་སྒྱུར་བ་ཐུབ་སྲྱིད་ལ།  

མཉམ་འབྡེལ་གྱིས་སྙན་ཐྟོ་འབུལ་བར་རྡེ་བའང་ཞུ་ཆྟོག

                   རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གཞུང་ལ་སྙན་ཐྟོ་སྤད་ནས་ཞུ་གཏུག་བྡེད་སབས། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདྟོན་མཁན་གྱི་གཞུང་

(སུ་ཝྡེ་ཌན)་ལ། རང་གྱི་སྙན་ཐྟོའྱི་གྲུབ་དནོ་སྐརོ་འགྡེལ་བཤད་རྒྱག་ཐབས་ཡག་ཤྟོས་ཤྱིག་ལ་བསམ་བླྟོ་ངྡེས་པར་དུ་

གཏྟོང་དགྟོས། འྟོན་ཀང་དྡེར་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གཅྱིག་པ་འདྟོན་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཡང་ཡྟོད་སྲྱིད། (དུས་

བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐྟོ་ལ་བལྟས་ན་ཤྡེས་ཐུབ།) ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ནང་བུད་མྡེད་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལ་དྟོ་སྣང་བྡེད་མཁན་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མྡེད་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྟོད་ལ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

བྱིས་པའྱི་ཤྡེས་ཡྟོན་ཐྡེབས་རའྱི་ལས་ཁུངས་ཀང་ཡྟོད་པས། གནད་དྟོན་དྡེ་དག་ནྱི་ཁྟོ་ཚོའྱི་ལས་དྟོན་གྱི་གལ་ཆྡེའྱི་

བརྟོད་གཞྱི་ཡྱིན་པས། ལས་ཁུངས་དྡེ་དག་ལ་ཁྡེད་ཀྱི་སྙན་ཐྟོའྱི་འདྲ་བཤུས་བསྐུར་ཐུབ་བམ།

4

5

6

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/pages/index.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/pages/index.aspx
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ཁ༽ ཁྱྡེད་ཀྱི་ལས་དནོ་འག་ོའཛུགས་ལ་ཕན་ཐགོས་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་འཕར་མ།
ཚོགས་པ་མང་པྟོ་ཞྱིག་ལ་ཁྡེད་ཀྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་གྟོ་རྟོགས་མཐྟོ་རུ་གཏྟོང་བའྱི་རྒྱུ་ཆ་ཡྟོད་ལ། དྡེ་དག་གྱིས་དུས་བཀག་ 

བསྐྱར་ཞྱིབ་རྡེས་མར་ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༢༣ ལྟོར་སྙན་ཐྟོ་ཞྱིག་ག་སྒྱིག་བ་བར་ཡང་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད། རྒྱུ་ཆ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ལ་ཁབ་པ་དང་བརྒྱུད་

རྱིམ་ལ་དམྱིགས་པ་རྡེད་(རྒྱ་ཡྱིག་ནང་མྡེད་སྲྱིད།)

© ISHR

•   འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་ (OHCHR) གྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཐྟོག་ལ་སྤྱི་ཡྟོངས་ལམ་སྟོན་

ཞྱིག་ཡྟོད་པ་དང་། དྡེ་ནྱི་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན། དྡེ་ནྱི་དབྱིན་ཡྱིག་19དང་  
རྒྱ་ཡྱིག་20ཐྟོག་ཡྟོད། 

•   འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་གྱིས་ལག་ལྡེན་ལམ་སྟོན་21ཞྱིག་(རྒྱ་ཡྱིག་ཐྟོག་མྡེད་)དང་པར་རྱིས་གནས་ཚུལ་

ཡག་པྟོ་22ཁག་ཅྱིག་བཏྟོན་ཡྟོད། 

•   འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་གྱིས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་དང་མཇུག་སྐྱྟོང་ལས་དྟོན་ཐྟོག 

སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱི་ཆྡེད་དུ་ལག་ལྡེན་ལམ་སྟོན་23ཞྱིག་བཏྟོན་ཡྟོད་པ་དང་། དྡེའྱི་ནང་བྡེད་སྤྟོད་ཆྡེ་བའྱི་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱུ་ཆ། 

དྡེ་བཞྱིན་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཆྡེད་དུ་དམྱིགས་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཀང་ཡྟོད།

•   རྒྱ་ནག་ལ་དམྱིགས་ནས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་གྱིས། རྒྱ་ནག་ཐྟོག་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནས་ཚུལ་24ཞྱིག་

བཏྟོན་ཡྟོད་པ་དང་། དྡེས་ཁྡེད་རང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་འགྟོ་འཛུགས་བྡེད་སབས་ཕན་ཐྟོགས་ངྡེས། དྡེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ལ་བཏྟོན་པའྱི་ལམ་

སྟོན་བསམ་འཆར་མང་པྟོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྟོད་(དབྱིན་ཡྱིག་དྲ་རྒྱ་25གཅྱིག་པུའྱི་ཐྟོག་ཏུ་ཡྟོད།)

•   དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕན་ཐྟོགས་ཆྡེ་བའྱི་གནས་བསྡུས་རྡེའུ་མྱིག་26དང་། གཞུང་འབྡེལ་ཡྱིག་ཆ་ཕྟོགས་

བསྒྱིགས་བས་པ་ཡང་ཡྟོད།

•   ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་བཀྟོལ་སྤྟོད་བདྡེ་བའྱི་བརན་ཐུང་ཞྱིག་འདུག https://youtu.be/HVMx6XxY70k

•   རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གནས་སངས་ཀྱི་རྡེའུ་མྱིག་27ནྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་རྣམས་

བྡེད་སྤྟོད་བས་ཏྡེ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་གཞན་ལ་མཇུག་སྐྱྟོང་ལས་དྟོན་ཤུགས་ཆྡེ་བ་དང་ནུས་པ་ཆྡེ་རུ་གང་འདྲ་

གཏྟོང་དགྟོས་པ་ཤྡེས་ཆྡེད་གལ་ཆྡེན་ཆགས་ཀྱི་ཡྟོད། (དཔྡེར་ན་གྟོས་མཐུན་ཚོགས་ཆུང་28ངམ་དམྱིགས་བསལ་ལས་དྟོན།29)   
ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཤྡེས་ཆྡེད་དུ་དབྱིན་ཡྱིག་དྲ་རྒྱར་ལྟ་ཀྟོག་བྡེད་རྒྱུ་གལ་ཆྡེ། གང་ཡྱིན་ཟྡེར་ན་སབས་རྡེ་ཡྱིག་

སྒྱུར་འགྟོར་འགངས་ཡྟོང་སྲྱིད།

རྒྱུ་ཆ་གཞན་རྣམས་མྱི་ཚོགས་བྡེ་བག་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན།

•   རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཐྟོག་སྤྱི་ཡྟོངས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་30 
གཅྱིག་རྒྱ་ཡྱིག་ཐྟོག་སྡེལ་ཡྟོད།

•   རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚགོས་པའྱི་དྲ་ཐྟོག་ཏུ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཡྟོད་ལ། དྡེའྱི་ནང་དུས་བཀག་བསྐྱར་

ཞྱིབ་སྟོར་གྱི་གནས་ཚུལ་31ཡྟོད།

གཤམ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ལྷག་མ་རྣམས་དབྱིན་ཡྱིག་ཐྟོག་ཡྟོད། 

•   རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྟོ་ནང་ཁུལ་དང་ཕྟོ་ནང་ཁུལ་དགའ་རྟོགས་བྡེད་

མཁན། ཕྟོ་མྟོ་གཉྱིས་ཀའྱི་མཚན་མ་ཡྟོད་མཁན་སྟོགས་ཀྱི་

ལྷན་ཚོགས་(ILGA)ཀྱིས། དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལ་

ཞུ་གཏུག་བྡེད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལག་དྡེབ་32ཞྱིག འཁྱིག་སྤྟོད་

འདྟོད་མྟོས་དང་ཕྟོ་མྟོ་ངྟོས་འཛིན། སྨྲ་བརྟོད་དང་ཁད་ཆྟོས་

བཅས་ཀྱི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་ལས་དྟོན་sབྡེད་མཁན་ཐྟོབ་ཐང་

སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་ཚོར་དམྱིགས་ནས་པར་སྐྲུན་བས་ཡྟོད། དྡེ་

བཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ARC33 གྱིས་ཡང་བཏྟོན་འདུག

•   བྱིས་པར་རགོས་སྐྱབོ་ཅྡེས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་འབྡེལ་མྱིན་

པའྱི་ཚོགས་པས། བྱིས་པའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལ་དམྱིགས་བསལ་དྟོ་

སྣང་བས་པའྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་34ཞྱིག་

བཏྟོན་འདུག དྡེ་ནྱི་ཁྟོ་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པར་

གྟོ་རྟོགས་སྡེལ་ཆྡེད་ཡྱིན།

•   ཨྡེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཞྱི་བདྡེ་རྒྱལ་མཚའིོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བུད་མྡེད་ཐབོ་ཐང་ལྟ་
ཞྱིབ་ཚགོས་པས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བཏྟོན་ཡྟོད་པ་དང་། དྡེར་བྡེད་

སྤྟོད་ཆྡེ་བའྱི་བརན་པར་རྱིགས་འདུག35 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook7.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook7.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_handbook_Chinese_7.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_handbook_Chinese_7.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNIndex.aspx
https://www.upr-info.org/database/
https://www.upr-info.org/database/
https://youtu.be/HVMx6XxY70k
https://uhri.ohchr.org/en/
https://uhri.ohchr.org/en/
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.nchrd.org/2017/03/universal-periodic-review-%E6%99%AE%E9%81%8D%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%AE%A1%E8%AE%AE/
https://www.nchrd.org/2017/03/universal-periodic-review-%E6%99%AE%E9%81%8D%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%AE%A1%E8%AE%AE/
https://www.hrichina.org/en/2018-universal-periodic-review-china
https://www.hrichina.org/en/2018-universal-periodic-review-china
https://www.hrichina.org/en/2018-universal-periodic-review-china
https://ilga.org/SOGIESC-UPR-advocacy-toolkit
https://ilga.org/SOGIESC-UPR-advocacy-toolkit
https://ilga.org/SOGIESC-UPR-advocacy-toolkit
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/upr-guide_en/
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/upr-guide_en/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/universal-periodic-toolkit-guide-country-programs
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/universal-periodic-toolkit-guide-country-programs
https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2019/01/UPR-Guide-IWRAW-Asia-Pacific.pdf
https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2019/01/UPR-Guide-IWRAW-Asia-Pacific.pdf
https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2019/01/UPR-Guide-IWRAW-Asia-Pacific.pdf
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གལ་ཆྡེ་བའྱི་བསམ་འཆར་ལམ་སྟོན་ཁག

ཟུར་སོན། 

གཤམ་ལ་ང་ཚོས་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སབས་བཏྟོན་པའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཁག་ཅྱིག་འདྡེམས་སྒྲུག་བས་ཏྡེ་བཀྟོད་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁས་ལྡེན་བས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱི་གྡེའྱི་ཚོན་མདྟོག་ནག་པྟོ་

ཡྱིན་པ་དང་། བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྡེས་ཁས་ལྡེན་མ་བས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱི་གྡེའྱི་ཚོན་མདྟོག་དམར་པྟོ་ཡྱིན། ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་འདྟོན་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱིང་གུག་རགས་ནང་བྱིས་ཡྟོད།

•   ༢༨.༣༣༧། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་རྣམས་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་དང་ཞྱི་བའྱི་ཐྟོག་ཚོགས་པའྱི་རང་དབང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་

ཆྡེད། དགྟོས་ངྡེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་རྡེན་དགྟོས། (སྦྡེལ་ཇྡེམ་)

•   ༢༨.༣༣༨། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་དང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་

ཚོས་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་དང་ཚོགས་པའྱི་རང་དབང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་རྒྱུ་ཡྟོང་བའྱི་འགན་ཁུར་ཁས་ལྡེན་བ་དགྟོས། (ཁཱྟོ་སྡེ་ཀྲ་རྱི་ཁ)

•   ༢༨.༣༤༠། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་དང་ཁྱིམས་རྟོད་པ་ཚོས་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་དང་བསམ་བླྟོའྱི་རང་དབང་གྱི་ཐྟོབ་ཐང་

། སྱིགས་ར་དང་སུན་གཙེ། མཇུག་འབས་མྡེད་པའྱི་ཐྟོག་ནས་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་འཇུག་ཆྡེད་དུ་འཕྲལ་དུ་ལས་དྟོན་ལག་བསར་བ་དགྟོས། 

(ཨར་ལན་ཌྡེ)

•   ༢༨.༣༣༥། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པར་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་པའྱི་སྤྱི་དམངས་སྲྱིད་བྱུས་ལག་བསར་

བ་དགྟོས། (སཱྡེ་པན།)

•   ༢༨.༣༤༡། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་དང་འཕྡེལ་རྒྱས་གཏྟོང་བའྱི་ལས་དྟོན་སྡེལ་མཁན་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་དང་

། གསར་འགྟོད་པ་ཚོར་བདྡེ་འཇགས་ལྡན་པའྱི་ཁྟོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཆྡེད་དགྟོས་ངྡེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལག་བསར་བ་དགྟོས་ལ། ཁྟོ་ཚོར་

འཚེ་བའྱི་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཚང་མ་སྡེལ་མཁན་ཚོར་བརག་དཔྱད་བས་ཏྡེ་ཉྡེས་ཆད་གཏྟོང་དགྟོས། (ཨར་ཇྱིན་ཀྲྱི་ན།)

•   ༢༨.༣༤༢། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་ཚོས་སྱིགས་ར་དང་སུན་གཙེ། འཁྟོན་ལན་མྡེད་པའྱི་ཐྟོག་ནས་ལས་དྟོན་ལ་འཇུག་རྒྱུ་

ཡྟོད་པ་ངྡེས་པར་དུ་བཟྟོ་དགྟོས། (ལྱི་ཁན་སྱི་ཀྲན།)

•   ༢༨.༢༡༨། དྲང་བདྡེན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བརྒྱུད་རྱིམ་ངྡེས་པར་དུ་དགྟོས་པ་དང་། རྟོད་ལྡེན་པས་རང་གྱི་འདྟོད་མྟོས་བཞྱིན་ཁྱིམས་རྟོད་

པར་འབྡེལ་བྡེད་པར་དགག་བ་མྡེད་པ་བ་དགྟོས། ནང་མྱིར་འཕྲལ་དུ་བརྡ་ལན་སྤྟོད་པ་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཕྱི་གསལ་ནང་

གསལ་དགྟོས། (འཇར་མན།)

•   ༢༨.༢༡༦། ཁྱིམས་རྟོད་པར་འཚེ་བ་དང་སུན་གཙེ་རྱིགས་ཚང་མ། དྡེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་ཁྟོ་ཚོས་རང་གྱིས་སྲུང་

སྐྱྟོབ་བ་ཡུལ་དྟོ་བདག་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་པའྱི་ལས་དྟོན་ལ་གྡེགས་དང་ཐྡེ་བྱུས་མྱི་འབྱུང་བ་བ་དགྟོས། (ཧྥྡེན་ལན་ཌྡེ)

•   ༢༨.༢༢༡། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཀྱི་ཁད་ཆྟོས་དྡེ་མུ་མཐུད་ནས་གྟོང་འཕྡེལ་གཏྟོང་དགྟོས་ལ། དཔྱད་

ཁ་ལག་བསར་ཐྟོག་ངྟོས་ལྡེན་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་བརྒྱུད་རྱིམ། དཔྱད་ཁའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་གནས་ཚུལ་བཅས་ཕྱི་གསལ་ནང་

གསལ་བཟྟོ་བའྱི་སྱིངས་ཆ་བཞྱི་པྟོ་དྡེ་མུ་མཐུད་གྟོང་འཕྡེལ་གཏྟོང་དགྟོས། (ཁྡེར་ཇྱི་སྡེ་ཐན)

•   ༢༨.༡༥༠། གཞུང་སྲྱིད་མགྟོ་རྱིང་སྟོག་པའྱི་འགྡེལ་བཤད་བསྐྱར་བཅྟོས་བས་ཏྡེ། སྡེར་གྱིས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་དང་གཞྱི་རའྱི་རང་

དབང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་པའྱི་བྡེད་ལས་རྣམས། དྡེའྱི་ཁབ་ཁྟོངས་ནས་ཕྱིར་འཐྡེན་བ་དགྟོས། (ཨ་རྱི།)

•   ༢༨.༢༡༣། དྲང་བདྡེན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཁྱིམས་ལུགས་ལམ་སྟོན་ཐྟོབ་རྒྱུའྱི་

ལམ་ཁ་བཅས་ངྡེས་པར་ཡྟོད་པ་བཟྟོ་དགྟོས། ཁྱིམས་རྟོད་པ་ཚུད་པའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་ཚང་མ་གྟོད་གྟོལ་གཏྟོང་

དགྟོས། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་མཁན་དང་གཞན་གྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་མཁན་ཚོར་སྡུག་སྦྟོང་འཚེ་བ་བྡེད་རྒྱུ་

མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། (ཅྡེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།)

•   ༢༨.༡༦༥། སྲྟོག་ཐྟོག་ཁྱིམས་ཆད་འཕྟོག་ངྡེས་པའྱི་ནག་ཉྡེས་ཀྱི་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་གཏྟོང་ཆྡེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟྟོའྱི་ལས་དྟོན་

ལ་མུ་མཐུད་བསྐྱར་ཞྱིབ་བ་དགྟོས། མྱི་མང་ངྟོས་ནས་ཁྱིམས་ཆད་དྡེ་ར་མྡེད་བཟྟོ་བར་བགྟོ་གྡེང་བྡེད་པའྱི་སྡེམས་ཤུགས་སྟོར་དགྟོས། 

(ཆྱི་ལྱི།)

•   ༢༨.༡༦༤། སྲྟོག་ཐྟོག་ཁྱིམས་ཆད་གནས་སབས་རྱིང་བཀག་འགྟོག་བྡེད་པའྱི་ལས་དྟོན་རྱིམ་པ་སྡེལ་དགྟོས་པ་དང་། དྡེ་དང་མཉམ་

དུ་ཁྱིམས་ཆད་དྡེ་འཕྟོག་སྲྱིད་མཁན་ཚོར། ཁྱིམས་རྟོད་པ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་དྲང་བདྡེན་གྱི་ཐྟོབ་དབང་ངྡེས་བར་དུ་ཡྟོད་པ་བཟྟོ་དགྟོས། 

(བྷྡེ་ར་ཛིལ།)

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ། 

ཁྱིམས་རྟོད་པ་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར། 
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•   ༢༨.༡༧༡། བཀག་ཉར་འྟོག་ཡྟོད་མཁན་ཚང་མའྱི་འབྡེལ་ཡྟོད་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་དང་། དྲང་བདྡེན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚུད་

པའྱི། ཝྱི་ན་གྟོས་མཐུན་ཐྟོག་བཞག་པའྱི་གྟོས་མཐུན་གྱི་ཁྱིམས་འྟོག་གྱི་ཐྟོབ་ཐང་རྣམས་བརྱི་སྲུང་བ དགྟོས། (སུ་ཝྱི་ཌན།)

•   ༢༨.༡༧༠། སྡུག་སྦྟོང་མནར་གཅྟོད་མྱི་ཡྟོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལག་བསར་ཤུགས་ཆྡེ་རུ་གཏྟོང་དགྟོས། (ཨྟོ་སྱི་ཀྲྟོ་ལྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༡༨༡། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་དང་གྟོང་འཕྡེལ་གཏྟོང་མཁན་རྣམས་ཁྱིམས་མྡེད་ལུགས་མྡེད་ཐྟོག་གང་བྱུང་འཇུ་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྡེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། (ཨྡེ་སྱི་ལན་ཌྡེ།)

•   ༢༨.༡༧༦། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་དང་ཁྱིམས་རྟོད་པར་དམྱིགས་བཀར་བས་པའྱི། ཟུར་འདྟོན་བས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་

ཁྱིམ་ལ་བ་ར་བྡེད་མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། (སུད་སྱི།)

•   ༢༨.༡༨༠། ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་དང་ཁ་ཆྡེའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་རྣམས་སྡེབ་ཏུ་ར་ཁྱིམས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐྟོག་ནས་བཀག་ཉར་བྡེད་པ་

ཚུད་པའྱི། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བཀག་ཉར་རྱིགས་ཚང་མ་མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། དྡེ་བཞྱིན་ཟུར་འདྟོན་བས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་

ཁྱིམ་ལ་བ་ར་བྡེད་མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། (འཇར་མན།)

•   ༢༨.༢༡༡། རྒྱ་ནག་ནང་ལས་ཀ་བྡེད་འདྟོད་མཁན་གཞུང་འབྡེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དྡེབ་སྐྱྡེལ་གྱི་དགྟོས་མཁྟོའྱི་ཆྡེད། ཆྡེད་ལས་

སངས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་འཕྡེལ་རྒྱལ་གཏྟོང་དགྟོས། (ཌན་མག)

•   ༢༨.༢༠༥། ཧྟོང་ཀྟོང་ཚུད་པའྱི་རྒྱ་ནག་ནང་སྨྲ་བརྟོད་དང་འདུ་འཛོམས། ཚོགས་པའྱི་རང་དབང་བཅས་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་རྒྱུ་ཡྟོད་པའྱི་

འགན་ལྡེན་བྡེད་དགྟོས། བྡེ་བག་ཏུ་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་དང་གཞན་ལ་དྲ་ཐྟོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐྟོབ་པའྱི་རང་དབང་ལ་

གྡེགས་མྡེད་བཟྟོ་དགྟོས། (ཧྥ་རན་སྱི།)

•   ༢༨.༢༠༦། གསར་འགྟོད་པ་དང་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱིས་ལས་དྟོན་སྡེལ་བར་བདྡེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྟོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཆྡེད། ཐབས་

ལམ་ལག་བསར་གང་ལྡེགས་ཡྟོང་བར་དགྟོངས་བཞྡེས་གནང་དགྟོས།  (གྷྡེ་རྱི་སྡེ།)

•   ༢༨.༢༠༧། སྨྲ་བརྟོད་དང་བསམ་བླྟོའྱི་རང་དབང་ཡྟོད་པའྱི་འགན་ལྡེན་བ་དགྟོས། གསར་འགྟོད་པ་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་

སྐྱྟོབ་པ། གཞུང་འབྡེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐྟོག རང་དབང་ངང་ལས་དྟོན་སྡེལ་

བའྱི་ཁྟོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྟོན་བ་དགྟོས། (ཨྱི་ཊ་ལྱི།)

•   ༢༨.༢༠༨། གསར་འགྟོད་པ་དང་དྲ་ཐྟོག་ཟྱིན་བྱིས་པ། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྨྲ་བརྟོད་དང་

གནས་ཚུལ་རང་དབང་ལ་གུས་བརྱི་དང་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་རྒྱུའྱི་འགན་ལྡེན་བ་དགྟོས། (ལུ་སྡེམ་བྷྟོག)

•   ༢༨.༡༩༩། ཁྱིམས་དང་ལག་བསར་གཉྱིས་སུ་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་པའྱི་དགྟོས་ངྡེས་ཀྱི་བཅྟོས་བསྒྱུར་ཁག་མགྟོགས་

པྟོར་གཏྟོང་དགྟོས། (ཨྟོ་སྱི་ཀྲྟོ་ལྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༢༠༡། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་འགལ་བའྱི་ཐྟོག་ནས། དྲ་ཐྟོག་ཚུད་པའྱི་གསར་འགྟོད་དང་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་ལ་བཀག་

སྟོམ་རྣམས་ཕྱིར་འཐྡེན་བ་དགྟོས། (སུ་ཝྱི་ཌན།)

•   ༢༨.༢༠༤། སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་རྡྟོག་རྟོལ་མྱི་གཏྟོང་བར། མྱི་མང་ཚང་མས་བཀག་སྟོམ་མྡེད་པའྱི་དྲ་རྒྱ་བྡེད་སྤྟོད་བ་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་དང་། 

དྡེ་ཡང་དྲ་ཐྟོག་བདྡེ་སྲུང་དང་གནས་ཚུལ་ཐྟོབ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བདྡེ་འཇགས་ཡྟོད་པ་བཟྟོ་དགྟོས། (ཨྱི་སྡེ་ཏྟོ་ནྱིཡ།)

•   ༢༨.༢༠༣། སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་དང་གནས་ཚུལ་རང་དབང་གྱི་ཐྟོབ་ཐང་མྡེད་པ་བཟྟོ་མཁན་གྱི་ཁྱིམས་དང་ལག་ལྡེན། ཞྱིབ་བཤྡེར་

སངས་འཛིན་ལྟ་བུ་རྱིས་མྡེད་གཏྟོང་བའམ་བསྐྱར་བཅྟོས་བ་དགྟོས། (ཅྡེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།)

•   ༢༨.༡༨༣། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཡྟོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཀྱི་དྟོན་ཚན་༢༢ གཞྱིར་བཟུང་གྱིས། བསམ་བླྟོ་དང་དཔྱད་ཤྡེས། 

ཆྟོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ཐྟོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྱི་དང་སྲུང་སྐྱྟོབ། ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་བཟྟོ་དགྟོས། (ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཌ།)

•   ༢༨.༡༨༦། མྱི་སྡེར་ཚང་མས་ཆྟོས་དད་རང་དབང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་ཆྟོག་པའྱི་ཆྡེད་དུ་དགྟོས་ངྡེས་ཀྱི་ལས་དྟོན་སྡེལ་དགྟོས། དྡེ་བཞྱིན་

གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་དབང་སྟོ་ནས་ཆྟོས་ལུགས་ཉམས་ལྡེན་དང་རྱིག་གཞུང་དར་སྡེལ་བྡེད་རྒྱུ་ཡྟོད་དགྟོས། (ཨྟོ་

སྱི་ཀྲྟོ་རྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༡༨༢། རྒྱ་ནག་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱིས་རང་དབང་ཐྟོག་ནས་སྡེར་གྱི་ཆྟོས་ལུགས་ཉམས་ལྡེན་བྡེད་པའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྟོར་ཡྟོད་པ་

བཟྟོས་ཏྡེ། ཆྟོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱྟོབ་བ་དགྟོས། (ཨྟོ་སྱི་ཀྲྟོ་ལྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༡༨༥། ཆྟོས་དད་རང་དབང་དང་འབྡེལ་བའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་འྟོས་འགན་ངྡེས་པར་འགྲུབ་པ་བ་དགྟོས། (པཱྟོ་

ལན་ཌྱི)

•   ༢༨.༢༤། ཆྟོས་དད་རང་དབང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྟོག་ཞྱིབ་པས། རྒྱ་ནག་འབྟོད་འགུག་བྡེད་སབས་ཡ་ལན་ཡག་པྟོ་སྤྟོད་དགྟོས། 

(པཱྟོ་ལན་ཌྱི)

བཀག་ཉར།

འདུ་འཛོམས་དང་ཚོགས་པ། སྨྲ་བརྟོད་
བཅས་ཀྱི་རང་དབང་། གྟོག་ཆས་དང་དྲ་
ཐྟོག་རང་དབང་།

ཆྟོས་དད་རང་དབང་།
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•   ༢༨.༣༢༧། ལྷག་པར་དུ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་གཞན་ལ་དབྡེ་འབྡེད་དང་འཚེ་བའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་སྔྟོན་འགྟོག་དང་འཐབ་རྒྟོལ་བ་

དགྟོས། (ཨྱི་ཊ་ལྱི།)

•   ༢༨.༣༢༢། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་དང་ཆྟོས་ལུགས་རང་དབང་། རྱིག་གཞུང་ངྟོ་བྟོ་ཉར་ཚགས་བྡེད་བའྱི་རང་དབང་ཡྟོངས་

རྟོགས་ལ་གུས་བརྱི་བ་དགྟོས། (ཁྡེ་རྟོ་ཤྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༢༧༥། རྒྱ་ནག་མངའ་ཁྟོངས་སུ་རྱིག་གཞུང་མྱི་འདྲ་བར་གུས་བརྱི་བྡེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏྟོང་དགྟོས། (པཱྱི་རུ།)

•   ༢༨.༡༩༡། ཆྟོས་དད་རང་དབང་ཡྟོད་པའྱི་འགན་ལྡེན་བྡེད་དགྟོས། ཤྱིན་ཅང་ཁུལ་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚུད་པའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་རྣམས་བཀག་ཉར་དང་། སུན་གཙེ་བྡེད་པ། དྡེ་བཞྱིན་ཆབ་སྲྱིད་བཅྟོས་བསྒྱུར་ཞྡེས་པ་དྡེ་མཚམས་འཇྟོག་བ་དགྟོས། (ཅྡེག་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།)

•   ༢༨.༣༢༥། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཡྟོངས་རྟོགས་སྲུང་སྐྱྟོབ་དང་གྟོང་འཕྡེལ་གཏྟོང་དགྟོས། ལྷག་པར་དུ་ཤྱིན་ཅང་གྱི་ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་

ཚུད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་ཆྟོས་ལུགས་ཀྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་དང་གྟོང་འཕྡེལ་གཏྟོང་དགྟོས། མྱི་རྱིགས་ལ་

གཞྱིགས་ཏྡེ་རྟོག་ཞྱིབ་དང་ཚོད་དཔག་བྡེད་རྒྱུ་གཙོས། རྒྱ་ནག་ལ་ཡྟོད་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་འྟོས་འགན་དང་འགལ་

ཟླར་འགྟོ་བའྱི་གཞུང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས། བ་སྤྟོད་བཅས་ཚང་མ་མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། ཆྟོས་དད་རང་དབང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྟོག་

ཞྱིབ་པ་ཤྱིན་ཅང་རང་སྐྱྟོང་ཁུལ་དུ་སྟོར་བསྐྱྟོད་དུ་ཕྡེབས་འཇུག་དགྟོས། (ཧྥྡེན་ལན་ཌྱི།)

•   ༢༨.༩༠། ལྟོ་གཅྱིག་ནང་ཚུད་ལ་གཞུང་དང་སྡེར་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་། འཁྱིག་སྤྟོད་ཀྱི་འདྟོད་མྟོས་དང་ཕྟོ་མྟོའྱི་ངྟོས་འཛིན་ལ་

བརྡེན་ནས། དབྡེ་འབྡེད་བཀག་སྟོམ་བྡེད་པའྱི་ཁྱིམས་བཟྟོ་དགྟོས། དྡེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ངྟོས་ནས་གཞྱི་ར་དྡེ་ཚོའྱི་ཐྟོག་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལྟ་

ཚུལ་ཁབ་སྡེལ་གཏྟོང་བའྱི་ལས་འགན་དྟོན་ཕན་ལྡན་པ་སྒྲུབས་དགྟོས། (ནྡེ་ཐར་ལན་ཌྱི།)

•   ༢༨.༨༣། ཁྱིམ་གྱི་འཚེ་བར་འཐབ་རྒྟོལ་གྱི་ཁྱིམས་ལག་བསར་དང་དྡེའྱི་ཁབ་ཚད་ལ་འགྡེལ་བཤད་ཁ་གསལ་བརྒྱབ་ནས། འཁྱིག་སྤྟོད་

ཀྱི་འདྟོད་མྟོས་དང་ཕྟོ་མྟོའྱི་ངྟོས་འཛིན་འདྲ་མྱིན་ཡྱིན་པའྱི་བུད་མྡེད་དང་ཕྲུ་གུ་བུད་མྡེད། སྡེར་པ་ཚང་མར་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྟོངས་

སུ་སྤྟོད་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་བཟྟོ་དགྟོས། (སུ་ཝྱི་ཌན།)

•   ༢༨.༨༨། ཕྟོ་དང་ཕྟོ། དང་མྟོ་དང་མྟོ་བཅས་ནང་ཁུལ་དགའ་རྟོགས་སྒྱིགམཁན། ཕྟོ་ལུས་མྟོ་སྡེམས་དང་། མྟོ་ལུས་ཕྟོ་སྡེམས་ཡྟོད་

མཁན་སྟོགས་ཀྱི་གང་ཟག་ཚང་མར་འཚེ་བ་དང་དབྡེ་འབྡེད་མྡེད་པ་བ་དགྟོས། (ཧྥ་རན་སྱི།)

•   ༢༨.༨༩། འཁྱིག་སྤྟོད་ཀྱི་འདྟོད་མྟོས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་དབྡེ་འབྡེད་གཙོས། དབྡེ་འབྡེད་ཚང་མ་འགྟོག་ཆྡེད་དགྟོས་ངྡེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

བསྡེན་དགྟོས། (ཨར་ཇྱིན་ཀྲྱི་ན།)

•   ༢༨.༢༨༦། ཕྟོ་མྟོ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་འཚེ་བ་དང་བུད་མྡེད་ལ་འཚེ་བ་རྱིགས་ཚང་མ་སྔྟོན་འགྟོག་ཆྡེད། དགྟོས་ངྡེས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་

དྟོན་སྡེལ་དགྟོས། (ལྱི་ཁན་ཀྲྱི་སྱི་ཐན།)

•   ༢༨.༨༢། སྐྱྡེས་པ་དང་བུད་མྡེད་བར་འདྲ་མཉམ་གྟོང་འཕྡེལ་གཏྟོང་ཆྡེད། དབྡེ་འབྡེད་ཀྱི་འགྡེལ་བཤད་ཁྱིམས་ཐྟོག་ནས་ངྡེས་པར་དུ་

གཏན་འབྡེབས་བ་དགྟོས། (ཕྟོར་ཇུ་གྷལ།)

•   ༢༨.༢༩༦། ཕྲུ་གུ་བུད་མྡེད་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆྡེན་པྟོར་བཟུང་སྡེ། ཕྲུ་གུ་སྐྱྡེས་པའྱི་སབས་སུ་བུད་མྡེད་ཕྲུ་

གུ་ཚང་མ་ངྡེས་བར་དྡེབ་སྐྱྡེལ་ཡྟོང་བ་བཟྟོ་བ་དང་། བུད་མྡེད་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྟོར་གྟོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆྡེར་སྡེལ་ནས། ཤྡེས་ཡྟོན་གྟོང་འཕྡེལ་

གཏྟོང་དགྟོས། (སྡེ་ལྟོ་ཝྱི་ནྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༨༤། གཞུང་དང་སྡེར་གྱི་ལས་གནས་ཁག་ཏུ་དབྡེ་འབྡེད་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཁྱིམས་གཏན་འབྡེབས་བ་དགྟོས། དྡེས་ལས་གནས་སུ་

མྱི་ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་དང་དབྡེ་འབྡེད་མྡེད་པའྱི་ངྟོས་འཛིན་ལྟ་སྐྱྟོང་ངྡེས་གཏན་ཡྟོད་པ་བཟྟོ་ཐུབ། (ཡུ་རུ་གྷྟོཝ།)

•   ༢༨.༢༤༤། ག་ཆ་ཉུང་མཐའྱི་ཚད་གཞྱིའྱི་ཐྟོག་འྟོས་འཚམས་ཀྱི་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅྟོས་བ་དགྟོས་ལ། ག་ཕྟོགས་ཐྟོག་ལམ་སྟོན་སྲྱིད་

བྱུས་གཏན་འབྡེབས་བ་དགྟོས། (ཨ་རབ་ཆྱིག་སྒྱིལ།)

•   ༢༨.༣༠༤། བྱིས་པའྱི་ངལ་རྟོལ་མྡེད་པར་བཟྟོ་བའྱི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་སྒྱིག་དགྟོས། ལྷག་པར་དུ་གཏྡེར་ཁ་སྔྟོན་འདྟོན་དང་

། བཟྟོ་གྲྭ སྟོ་ཕག་བཟྟོ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་མྡེད་པ་བཟྟོ་དགྟོས་ལ། བྱིས་པ་རྣམས་སྟོབ་གྲྭར་ཞུགས་པའྱི་གྟོ་སབས་བསྐྲུན་དགྟོས། (ཁྟོ་

སྱི་ཀྲ་རྱི་ཁཱ།)

•   ༢༨.༣༢༩། ངལ་རྟོལ་བ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་མྱི་ངལ་རྟོལ་བ་རྣམས་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གྟོ་རྟོགས་ཡར་རྒྱས་གཏྟོང་དགྟོས། (བྷྟོ་ལྱི་

ཝྡེ་ཡ།)

•   ༢༨.༢༩༢། བུད་མྡེད་ལ་ངྡེས་པར་དུ་ལས་ཀ་སྤྟོད་དགྟོས། ལས་འཆར་དང་ལག་ལྡེན་གྱི་ལས་རྱིམ་ལ་བུད་མྡེད་འདྲ་མཉམ་གྱིས་ཆ་

ཤས་ལྡེན་པ་གྟོང་འཕྡེལ་གཏྟོང་བའྱི་སྲྱིད་བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་དགྟོས། (ཨྱི་ཐྟོ་པྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༡༩། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ངལ་རྟོལ་ལྷན་ཚོགས་(ILO)། བཙན་སྐུལ་གྱི་ངལ་རྟོལ་གྟོས་མཐུན། ༡༩༣༠(ཨང་གངས་༢༩)་དང་དྡེའྱི་ཕྱི་ལྟོ་

༢༠༡༤ ལྟོའྱི་གྟོས་མཐུན་བཅས་ཁས་ལྡེན་གྱིས་མྱིང་རགས་འགྟོད་དགྟོས། (དབྱིན་ཡུལ།)

རྱིག་གཞུང་དང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་
ཐྟོབ་ཐང་། 

འདྲ་མཉམ་དང་དབྡེ་འབྡེད་མྡེད་པ།

ངལ་རྟོལ་ཐྟོབ་ཐང་།
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•   ༢༨.༡༣༢། བཟྟོ་ལས་ཐྟོན་སྐྱྡེད་ཀྱིས་མཁའ་རླུང་འབག་བཙོག་ཚུད་པའྱི་ཁྟོར་ཡུག་ལ་གནྟོད་འཚེ་ཆུང་དུ་གཏྟོང་ཆྡེད། དཔལ་འབྟོར་

དང་སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཐྟོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྟོས་མཐུན་དང་། ཚོང་ལས་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་གྱི་ལམ་སྟོན་

སྲྱིད་བྱུས་ཁག་ལ་གཞྱིགས་ཏྡེ་འབད་བརྟོན་ཤུགས་ཆྡེ་རུ་གཏྟོང་དགྟོས། (ལྷྟོ་ཀྟོ་རྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༡༣༥། རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་ལྟོགས་སུ་ཚོང་ལས་གཉྡེར་མཁན་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོང་ལས་ཁག་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྱིམས་དང་། སྒྱིག་འཛུགས། 

ལམ་སྟོན་བཅས་ཀྱིས་ཁབ་ཐུབ་པ་བཟྟོ་དགྟོས། (ཀྡེ་ནྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༡༣༡། བཟྟོ་ལས་ཁང་ཁག་གྱིས་སྡེལ་བའྱི་ལས་དྟོན་ཁབ་ཁྟོངས་སུ། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལ་ལྡྟོག་

ཕྟོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྡེན་མྱི་ཐྡེབས་ཆྡེད། ཁྱིམས་ལུགས་སྒྟོམ་གཞྱི་བཟྟོ་བར་བསམ་ཞྱིབ་བ་དགྟོས། (པཱྱི་རུ།)

•   ༢༨.༡༣༤། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་འཕྡེལ་རྒྱས་དང་གུས་བརྱི་བྡེད་ཆྡེད། རྒྱ་ནག་ནང་རྡེན་གཞྱི་བྡེད་པའྱི་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གྱིས། 

འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་དང་ཁྟོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྐྡེན་གང་འདྲ་སྤྟོད་ཀྱི་ཡྟོད་མྡེད་ཐྟོག་རྟོག་ཞྱིབ་བྡེད་མཁན་གྱི་སངས་འཛིན་སྒྱིག་

འཛུགས་ཞྱིག་འཛུགས་དགྟོས། (ཧཱྡེ་ཊྱི།)

•   ༢༨.༡༣༣། ཚོང་ལས་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཐྟོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྟོག་ཁས་ལྡེན་བས་པ་དང་བསྟུན་མུ་མཐུད་ལས་དྟོན་སྡེལ་དགྟོས་

ལ། ཉྡེན་ཁ་ཆྡེ་བ་དང་རྟོད་རྟོག་ཡྟོད་པའྱི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་དྟོན་སྡེལ་མཁན་ཚོང་ལས་ཁང་ཚོས། ཚོང་ལས་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་

ཐང་ཐྟོག་ལམ་སྟོན་སྲྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་། ལས་དྟོན་སྡེལ་བ་ངྡེས་གཏན་བཟྟོ་དགྟོས། (པཱྡེ་ལྱི་སྡེ་ཐན།)

•   ༢༨.༡༣༠། ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༣༠ ཡུན་གནས་ཐྟོབ་པའྱི་འཕྡེལ་རྒྱས་ལས་འཆར་གྱི་ཁས་ལྡེན་དང་། འབྡེལ་ཡྟོད་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས། རྒྱལ་ནང་དང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འཕྡེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག འགྟོ་བ་མྱིའྱི་

ཐྟོབ་ཐང་དང་མཐུན་གྱི་ཡྟོད་པ། ཁྟོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་ཐྟོན་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནས་ལ་གུས་བརྱི་བྡེད་ཀྱི་ཡྟོད་པ་ངྡེས་གཏན་བཟྟོ་

དགྟོས། (ཨྱི་ཁྟོ་ཌྟོར།)

•   ༢༨.༡༤༣། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡྟོག་དང་། ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྟོབ། རང་བྱུང་གནྟོད་འཚེར་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་

ལ་སྲྱིད་བྱུས་དང་ལས་འཆར་གཏན་འབྡེབས་བྡེད་སབས། ཉྡེན་ཁའྱི་གནས་སུ་ཡྟོད་པའྱི་བུད་མྡེད་དང་། ཕྲུ་གུ། དབང་པྟོ་སྐྱྟོན་ཅན་

བཅས་ཀྱི་དགྟོས་མཁྟོ་དང་བསམ་ཚུལ་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བ་དགྟོས། (ཧྥྱི་ཇྱི།)

•   ༢༨.༡༤༠། གཞྱི་རའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་རྒྱུར་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡྟོག་གྱིས་རྟོད་མྡེད་ཤུགས་རྐྡེན་ཡྟོད་པའྱི་ལྟ་

ཚུལ་ཐྟོག པཱྡེ་རྱི་སྱི་གྟོས་མཐུན་ཁག་ལག་བསར་བ་ཆྡེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་མུ་མཐུད་ཤུགས་སྣྟོན་རྒྱག་དགྟོས། (སཱྱི་ཁྱི་ལྡེ་སྡེ།)

•   ༢༨.༢༤༢། ཆུ་འབག་བཙོག་ལ་འཐབ་རྒྟོལ་བྡེད་པའྱི་ཤུགས་སྣྟོན་ཆྡེ་རུ་གཏྟོང་དགྟོས། (ཀྟོང་གྷྟོ།)

•   ༢༨.༩༧། གྟོང་གསྡེབ་ཁག་ནས་སྡེབས་པའྱི་ངལ་རྟོལ་བ་ཚང་མའྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདྡེ་འཇགས་དང་འཕྲྟོད་བསྡེན་ལྟ་སྐྱྟོང་། ཤྡེས་ཡྟོན་

སྟོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྡེན་ལ་དམྱིགས་བསལ་དྟོ་སྣང་གྱིས། དབུལ་འཕྟོང་གྱི་དཀའ་ངལ་སྡེལ་བའྱི་སྲྱིད་བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བ་

དགྟོས། (མྟོལ་ཌྟོ་ཝྟོ།)

•   ༢༨.༢༣༣། གྟོང་གསྡེབ་ནས་གནས་སྟོས་ཀྱིས་གྟོང་ཁྡེར་དུ་གནས་སྟོད་བྡེད་མཁན་ཚོར་དྟོ་སྣང་བྡེད་དགྟོས། ལྷག་པར་དུ་སྟོད་

གནས་ཀྱི་མཐུན་རྐྡེན་ཐྟོག་ལ་དྟོ་སྣང་བྡེད་དགྟོས། (སྡེར་བྷྡེ་ཡ།)

•   ༢༨.༢༣༥། ཡྟོང་འབབ་དམའ་བའྱི་གྟོང་གསྡེབ་ཁག་ཏུ་གནས་སྟོད་བྡེད་མཁན་ཚོར་བདྡེ་འཇགས་ལྡན་པའྱི་སྟོད་གནས་ཀྱི་མཐུན་

རྐྡེན་བསྐྲུན་ཆྡེད་ལས་དྟོན་རྱིམ་པས་སྡེལ་དགྟོས། (བྷྟོ་ལྱི་ཝྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༢༤༣། བྱིས་པའྱི་འཕྲྟོད་བསྡེན་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་དང་། བདྡེ་འཇགས་མྡེད་པའྱི་སྔྟོན་འགྟོག་ཁབ་དང་ཁག་སྤྟོད་ལྡེན་ལས་སྲུང་

སྐྱྟོབ་ཡྟོད་པ་བཟྟོ་དགྟོས། (ཕྟོར་ཇུ་གྷལ།)

•   ༢༨.༢༥༥། མང་ཚོགས་ལ་འཕྲྟོད་བསྡེན་གྱི་ཤྡེས་ཡྟོན་ལམ་སྟོན་བྡེད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ནང་འཕྲྟོད་བསྡེན་ཞབས་ཞུ་སྤྟོད་མཁན་

གྱི་གཞུང་འབྡེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྟོར་བྡེད་པའྱི་ལས་དྟོན་མུ་མཐུད་ནས་སྡེལ་དགྟོས། (ཇྟོར་ཌན།)

•   ༢༨.༢༥༦། དབུས་དང་ནུབ། དྡེ་བཞྱིན་གྟོང་གསྡེབ་མངའ་ཁུལ་དུ་འཕྲྟོད་བསྡེན་གྱི་མཐུན་སྦྟོར་མང་དུ་གཏྟོང་དགྟོས། (མྟོ་ཛམ་བྷྱི་

ཁྟོ།)

•   ༢༨.༣༣༠། ཕྱི་མྱི་(གྟོང་གསྡེབ་ནས་སྡེབས་མཁན་)ངལ་རྟོལ་བའྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱི་ཤྡེས་ཡྟོན་ཐྟོབ་ཐང་གྟོང་འཕྡེལ་མུ་མཐུད་ནས་

གཏྟོང་དགྟོས། (ཌྟོ་མྱི་ནྱི་ཁན་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།)

ཁྟོར་ཡུག ཚོང་ལས་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་
ཐྟོབ་ཐང་།

དཔལ་འབྟོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་
གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་། 
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•   ༢༨.༣༣༩། སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ཚང་མར་སྱིགས་ར་དང་འཁྟོན་ལན་མྡེད་པར། རང་དབང་ངང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་

ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་འབྡེལ་ལམ་གྱིས་ལས་དྟོན་བྡེད་དུ་འཇུག་དགྟོས། (ཨྱི་སྡེ་ཏྟོ་ནྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༤༡། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་དམྱིགས་བསལ་ལས་དྟོན་ལྷན་

དུ། མཉམ་ལས་ཤུགས་ཆྡེ་རུ་གཏྟོང་དགྟོས། (ལཱུ་སྡེམ་བྷྟོར་གྷྡེ།)

•   ༢༨.༢༥། ད་བར་སྟོར་བསྐྱྟོད་དུ་ཡྟོང་དུ་འཇུག་པའྱི་འབྟོད་སྐུལ་རྣམས་ཁས་ལྡེན་བྡེད་པ་་ཚུད་པའྱི། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་དྟོན་ཁང་དང་མཉམ་ལས་ཤུགས་ཆྡེ་རུ་གཏྟོང་དགྟོས། (ཡུག་ཀྡེ་རན།)

•   དྡེ་སྔྟོན་ནས་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་བཏྟོན་པ་ལྟར། འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་དྟོན་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་

ཚོ་སྟོར་བསྐྱྟོད་ལ་ཡྟོང་དུ་འཇུག་པའྱི་འབྟོད་སྐུལ་དང་ལྡེན་མ་བས་པ་རྣམས་ལ་ཡ་ལན་ཡག་པྟོ་སྤད་ནས། སྐུ་ཚབ་རྣམས་སྟོར་བསྐྱྟོད་

དུ་མགྟོན་འབྟོད་བྡེད་པའྱི་བསམ་ཞྱིབ་བ་དགྟོས། (ལ་ཀྲྱི་ཝྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༢༣། ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ མྱི་རྱིགས་དབྡེ་འབྡེད་ར་མྡེད་གཏྟོང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཏྟོན་པའྱི་ལམ་སྟོན་བསམ་འཆར་ཚང་མ་

དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤྱིན་ཅང་ནང་མྱི་མང་སྡེབ་གཅྱིག་ཏུ་བཀག་ཉར་ཁང་ནང་འཇུག་གྱི་ཡྟོད་པ་མཚམས་འཇྟོག་བ་དགྟོས། དྡེ་བཞྱིན་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆྡེས་མཐྟོའྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་དང་དམྱིགས་བསལ་ལས་དྟོན་ཁང་གྱི་ཆྡེད་ལས་

པ་རྣམས་མགྟོན་འབྟོད་བ་དགྟོས། (ཧྥ་རན་སྱི།)

•   ༢༨.༧། མྱི་ཚང་མ་བཙན་དབང་འྟོག་བྟོར་བརླག་གཏྟོང་བ་ནས་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྟོས་མཐུན་ལ་མྱིང་རགས་བཀྟོད་ནས་

ཁས་ལྡེན་བ་དགྟོས། (ཡུག་ཀྡེ་རན།)

•   ༢༨.༣༢༠། བྟོད་མྱི་དང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ཡྟོངས་ལ་གུས་བརྱི་བྡེད་པ་དང་། ཁྟོར་ཡུག་གྱི་གལ་

འགངས་ཏྡེ། བདྡེ་འཇགས་དང་གཙང་མ། བདྡེ་ཐང་། ཡུན་གནས་སྟོགས་ནྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་པར་གལ་ཆྡེན་

ཆགས་ཡྟོད། (སུད་སྱི།)

•   ༢༨.༣༡༩། བྟོད་དང་ཡུ་གུར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྟོངས་སུ་ཚུད་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཐྟོབ་ཐང་གུས་བརྱི་

བྡེད་པའྱི་ཛ་དྲག་ལས་དྟོན་སྡེལ་དགྟོས། དྡེའྱི་ནང་ཞྱི་བའྱི་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་། ཆྟོས་ལུགས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བྡེད་སྟོའྱི་ཐྟོབ་

ཐང་ཚུད་ཡྟོད། (སུ་ཝྱི་ཌན།)

•   ༢༨.༡༨༩། ནང་པའྱི་བླ་མ་ཁག་མཚོན་པའྱི་ནང་ཆྟོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོའྱི་བསབ་པ་སྟོབ་གཉྡེར་དང་ངྟོས་འཛིན་ལ་ཐྡེ་བྱུས་བྡེད་རྒྱུ་

མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། (ཨ་རྱི།)

•   ༢༨.༡༩༥། བྟོད་མྱི་དང་ཡུ་གུར་བ་ཚུད་པའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གཞན་ཚོའྱི་ཆྟོས་དད་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་། བསམ་

བླྟོའྱི་རང་དབང་། ཞྱི་བའྱི་འདུ་འཛོམས་དང་རྱིག་གཞུང་རང་དབང་བཅས་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྱི་བྡེད་དགྟོས། (འཇར་མན།)

•   ༢༨.༡༩༠། ཁ་ཆྡེ་བ་དང་ཡྡེ་ཤུ་ཆྟོས་ལུགས་པ། བྟོད་མྱི་ནང་པ། ཧྥ་ལྟོང་གྷྟོང་ཉམས་ལྡེན་པ་རྣམས་ལ། ཆྟོས་ལུགས་དང་དད་མྟོས་ལ་

གཞྱིགས་ནས་ཁྱིམས་གཏུགས་དང་སྡུག་སྦྟོང་མནར་གཅྟོད་བྡེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། (ཁྡེ་ན་ཌ།)

•   ༢༨.༡༩༤། བྟོད་དང་ཡུ་གུར་(ཤྱིན་ཅང་།)ཚུད་པའྱི་ཐྟོག ཆྟོས་དད་རང་དབང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་བཟྟོ་བའྱི་ཁས་ལྡེན་དམ་བཅའ་

བྡེད་དགྟོས། (ཧྥ་རན་སྱི།)

•   ༢༨.༣༡༨། བྟོད་ཐྟོག་ཕྟོགས་གཉྱིས་བར་གྱི་གྟོས་མྟོལ་བསྐྱར་དུ་འགྟོ་བཙུགས་དགྟོས། (ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཌྡེ།)

•   ༢༨.༢༧། ཡུ་གུར་དང་བྟོད་ནང་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་དྟོན་ཡྟོངས་ཀྱི་ཆྡེད་འགྟོ་བསྐྱྟོད་ཆྟོག་མཆན་སྤྟོད་

དགྟོས། (ཌན་མག)

•   ༢༨.༣༡༧། བྟོད་མྱི་དང་ཡུ་གུར་ཚོར་འགྟོ་བསྐྱྟོད་བཀག་སྟོམ་བྡེད་པ་མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས་ལ། གསར་འགྟོད་པ་དང་མཉམ་འབྡེལ་

རྒྱལ་ཚོགས། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་བྡེད་བཅས་བྟོད་དང་ཡུ་གུར་ས་གནས་སུ་བསྐྱྟོད་འཇུག་དགྟོས། (ཨྟོ་སྱི་ཀྲྟོ་ལྱི་ཡ།)

•   ༢༨.༣༣༦། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་པ་དང་ནང་མྱིར་སུན་གཙེ་བཟྟོ་བ་དང་བཙན་ཁྱིད་བྡེད་རྒྱུ་

མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས། དྡེ་བཞྱིན་གང་ཟག་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་ཀྱི་ལས་དྟོན་ལ་གཞྱིགས་ནས་བཟང་བཙོན་དང་འགྟོ་

བསྐྱྟོད་བཀག་སྟོམ་བྡེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇྟོག་དགྟོས་པ་དང་། ལས་དྟོན་དྡེ་འདྲ་ལ་བརྡེན་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པའྱི་གང་ཟག་བཀྲ་

ཤྱིས་དབང་ཕྱུག ཨྡེལ་ཧམ་ཀྲྟོཧྱི་ཀྲྱི ཧུང་ཆྱི། ཝང་ཆྟོང་ཀྲང་ལྟ་བུ་གྟོད་གྟོལ་གཏྟོང་དགྟོས། (ཨ་རྱི།)

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་

མཉམ་ལས།

བྟོད།
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ཉྡེ་ཆར་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་དུས་

བཀག་བསྐྱར་ཞྱིབ་མཇུག་བསྡུས་པ་རྡེད། བསྐྱར་ཞྱིབ་བྡེད་པའྱི་སབས་གཞུང་ངྟོས་ནས་ 

‘དཔལ་འབྟོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་ལ་གྲུབ་འབས་ཆྡེན་པྟོ་ཐྟོབ་ཡྟོད’ ཚུལ་

གྱི་ཁ་ཤྟོབ་བཤད་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚར་མ་ཐག་དཔལ་འབྟོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ཐྟོབ་ཐང་(ས་ཆ་དང་། གཞྱིས་ཁང་། འཕྲྟོད་བསྡེན། ངལ་རྟོལ་ཐྟོབ་ཐང་བཅས་ཚུད་ཀྱི་ཡྟོད།) 

སྲུང་སྐྱྟོབ་མཁན་ཚོར་དྲག་གནྟོན་བྡེད་འགྟོ་བཙུགས་ཡྟོད། ཁྟོ་ཚོས་ཁྱིན་ཅན་ཧྥང་དང་།  

ཧྡེ་མྡེའྱི་ཧྥང་། ཝྡེ་ཊྱི་ལྱི་བཅས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་ཏྡེ་ ‘རྒྱ་ནག་གྱི་ཁད་ཆྟོས་ལྡན་

པའྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་’ལ་སྙྱིང་པྟོ་མྡེད་པའྱི་རྣམ་པ་དྡེ་བསྐྱར་དུ་བསན་ཡྟོད།’.’

རྒྱ་ནག་གྱི་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྟོབ་བྡེད་མཁན་རྣམས།
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