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འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་

གཞླི། 
 

 
དུས་རླིམ་གླིས་བ།  

ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི། 
 

མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགོས། 
མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་མཐྲོ་རླིམ་ཆྲེད་ལས་མླི་
སྣའླི་ལས་སྒྲུབ་ཁང་། 
མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགོས་སྲོབ་གསྲོ་དང་ཚན་རླིག་རླིག་གནས་རྩ་འཛུགས། 

 
 

 

 

 

 

 

ླིའུ་ཡྲོག་དང་རླི་ནྲེ་ཝ༢༠༡༢ 
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                                       གསལ་བཤད། 

པར་དངྲོས་འདླིར་སྤྱད་པའླི་མླིང་དང་རྒྱུ་ཆ་ངྲོ་སྲོད་དང་བཅས་བ་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྲུང་ཡླིག་ཁང་གླིས་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་དང་དྲེའླི་མངའ་ཁྲོངས་ས་ཆ།གྲོང་ཁྲེར་དང་

ས་ཁུལ་ལམ།དྲེའླི་དབང་ཆའླི་ལས་ཁུངས་ཀླི་ཁླིམས་ལུགས་གྲོ་གནས་སམ།ཡང་ན།དྲེའླི་རྒྱལ་

མཚམས་དང་མཐའ་མཚམས་དབྲེ་བགྲོའླི་གནད་དྲོན་སྟྲེང་གླི་ལྟ་ཚུལ་གང་རུང་ལ་ཐྲེ་

གཏྲོགས་བས་པའླི་ཆ་གང་ཡང་མླི་འདུས། 

 

 
མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་ཡླིག་ཆའླི་མཚོན་རྟགས་ནླི་གསལ་བྲེད་ཡླིག་འབྲུ་ཆྲེ་བ་དང་

དཔྲེ་རླིས་ཟུང་འབྲེལ་སྲོས་གྲུབ་པ་ཡླིན།  མཚོན་རྟགས་འདླི་མཐྲོང་ན་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀླི་ཡླིག་ཆ་ག་གྲེ་མྲོ་ཞླིག་ཡླིན་པ་ངྲོས་ཟླིན་དགྲོས་ངྲེས།                              

 

 

 

HR/PUB/12/3 

༢ 

 

 

©
༢༠༡༢མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས། 

པར་དངྲོས་བདག་དབང་། འཛམ་གླིང་ཡྲོངས་ཁབ། 
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སྲོན་འགྲོའླི་གཏམ། 

འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་ནླི་ཤྲེས་ཡྲོན་དང་ནུས་རྩལ།ལྟ་སྟངས་དང་སྤྱྲོད་སྟངས་

གསྲོ་སྲོང་བས་ཏྲེ་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བའླི་ཚེ་གང་གཏན་གླི་བརྒྱུད་

རླིམ་ཞླིག་ཡླིན།མཚན་ླིད་འདླིས་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླིས་གྲོ་ལ་ཧླིལ་བྲོའླི་རྲེ་འདུན་

ལ་སྣྲེ་ཁླིད་བ་བ—འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླི་སྟྲེ།༢༠༠༥ལྲོ་

ནས་བཟུང་། མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླིས་བྲེ་བག་གླི་ལག་ལྲེན་སྤྱད་ནས་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་

ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་དྲེ་སྲེ་ཁག་ཡྲོངས་སུ་གཏྲོགས་པའླི་བ་བར་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བར་གཞྲོལ་

བཞླིན་ཡྲོད། 

 

འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་དང་པྲོའླི་༼༢༠༠༥ནས་༢༠༠༩༽གཙོ་གནད་ནླི་སྲོབ་

གྲྭའླི་མ་ལག་ཡླིན། འདས་བའླི་ལྲོ་ངྲོ་ལྔའླི་རླིང་གླི་གྲུབ་འབས་ཀླི་རྨང་གཞླིའླི་སྟྲེང་དུ།ལས་

རླིམ་གླིས་པའླི༼༢༠༡༠ནས་༢༠༡༤༽གཙོ་གནད་ནླི་གྲོམ་གང་མདུན་སྲོས་ཀླིས་མ་འྲོངས་

བའླི་སྤྱླི་དམངས་དང་མགྲོ་ཁླིད་པར་སྣྲེ་སྟྲོན་བ་རྒྱུ་དྲེ་ཡླིན་ལ།དཔྲེར་ན།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་

ལས་ཁུངས་དང་མླི་གཞན་པའླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་དང་སྲུང་སྲོབ།ཐྲོབ་

ཐང་མངྲོན་འགྱུར་བྲེད་པར་འབད་པའླི་འགན་ཁུར་མླི་སྣ་དག གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་

སྲོང་མླི་སྣ།དམག་དྲོན་ཞབས་ཞུའླི་མླི་སྣ་སྲོགས་ལ་སྣྲེ་སྟྲོན་བ་རྒྱུ་དགྲོས་བ་ཡླིན། 

༢༠༡༠ལྲོའླི་ཟླ༩པར།མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་ཁྲོངས་གཏྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་དག་གླིས་འགྲོ་

བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལས་དྲོན་ཁང་གླིས་ལས་རླིམ་གླིས་པའླི་ལག་ལྲེན་འཆར་གཞླི་ལ་ཆྲོག་

མཆན་འགྲོད་དུས་སུ།སླིད་ཇུས་གཏན་འབྲེབ་དང་ཞླིབ་བཤྲེར་བྲེད་པ་དང་།ཁླིམས་ལུགས་ཀླི་

བ་ཐབས་སྤྱད་ནས་སྲེ་ཁག་འདླི་དག་གླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོར་གཏླིང་སྣྲོན་བ་

བར་མྲོས་མཐུན་བྱུང་།ལག་ལྲེན་འཆར་གཞླིའླི་གྲོ་རླིམ་དང་ནང་དྲོན་ཐད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གླི་སླིད་གཞུང་དང་ཕྲོགས་གཞན་ནས་ཇླི་ལྟར་ལག་ལྲེན་དྲོན་འཁྲོལ་བྲེད་པའླི་བྲེ་བག་
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གླི་སྣྲེ་སྟྲོན་ཐབས་ལམ་འདྲོན་སྲོད་བས་ཡྲོད། 

 

འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་ནླི།མླིའླི་རླིགས་ཀླི་ལ་རྒྱར་སྲུང་སྲོབ་བྲེད་པར་ཕན་

ལ།འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་གཙིགས་མཐྲོང་དང་བརྩླི་འཇྲོག་བྲེད་པའླི་སྤྱླི་ཚོགས་འཛུགས་

སྐྲུན་བྲེད་པ་ལའང་ཕན་ཐྲོགས་ཆྲེ།མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལས་

དྲོན་མཐྲོ་རླིམ་ཆྲེད་མླིའླི་ལས་སྒྲུབ་ཁང་（OHCHR）དང་།མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྲོབ་གསྲོ་

དང་ཚན་རླིག རླིག་གནས་རྩ་འཛུགས（UNESCO）གླིས་ཀླིས་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་

ལས་ཁུངས་གཞན་དག་དང་།རྒྱལ་སྤྱླི་དང་ས་གནས་གླི་རྩ་འཛུགས་དང་ལྷན་དུ་འཐབ་

ཕྲོགས་གཅླིག་གྱུར་སྲོས་མུ་མཐུད་དུ་སྲེམས་ཤུགས་གཅླིག་ཏུ་སླིལ་ནས་ཁྲོངས་གཏྲོགས་རྒྱལ་

ཁབ་དང་ཕྲོགས་གཞན་ལ་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་ལག་བསྟར་རྒྱུན་འཁྲོངས་བ་

བར་རྲོགས་འདྲེགས་བ་དགྲོས།མླིག་སར་ལྷག་པའླི་གནད་དྲོན་དང་ཐྲོག་མའླི་ལས་འགན་

ནླི།རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ནས་ལག་ལྲེན་བ་ཐབས་སྤྱྲོད་རྒྱུ་དྲེ་ཡླིན་ཕླིར།འདླིའླི་ཐད་ལ་

འབད་པ་བ་མཁན་ཡྲོད་ཚད་ལ་ང་ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཡྲོད་ཚད་ཀླིས་རྒྱབ་སྲོར་བ་ངྲེས་ཡླིན། 

              

 

ཡླིས་ལན་ན།ྰ                                             ན་ྰབ་ླིས་ཐུ་མྲོའུ· པྲོ་ལྲེ། 

སྲོབ་གསྲོ་དང་ཚན་རླིག་རླིག་གནས་              མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མླི་དབང་ལས་དྲོན་ཁང་གླི་མཐྲོ་རླིམ་ཆྲེད་ལས་མླི་སྣ། 

རྩ་འཛུགས་ཀླི་སྤྱླིའླི་ལས་འཛིན་པ།            
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དཀར་ཆག 
གཅླིག སྲོན་འགྲོའླི་གཏམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣ 

༢༠༡༠—༢༠༡༤ལྲོའླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི་གནད་བསྡུས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧ 

འཛམ་གླིང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་གླིས་པ༼༢༠༡༠—༢༠༡༤༽ལག་

ལྲེན་འཆར་གཞླི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡ 

གཅླིག ནང་དྲོན་གནད་བསྡུས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡ 

A.རྒྱབ་ལྲོངས་དང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་མཚན་ླིད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡ 

B.འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་དམླིགས་ཡུལ།་་་་་་་་་༢༦ 

C.འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་བ་འགུལ་གླི་རྩ་དྲོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦ 

གླིས་པ།འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཐབས་ཚུལ་གླི་དུས་རླིམ་གླིས་པ 

༼༢༠༡༠—༢༠༡༤༽：མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་
དང་གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ་དང་དམག་མླིའླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་གསྲོ་སྲོང་

གླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩ 

A.ཁབ་ཁྲོངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩ 

B.བྲེ་བག་གླི་དམླིགས་ཡུལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡ 

C.མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་འགུལ།་་་་་་་་་༣༡ 

D.གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླིའླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་གསྲོ་སྲོང་

ལས་འགུལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༢ 

E.རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་གྲོ་རླིམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༧ 

F.རྒྱལ་སྤྱླིའླི་མམ་ལས་དང་རྲོགས་འདྲེགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༢ 

G.རམ་འདྲེགས་དང་གདྲེང་འཇྲོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༣ 

ཡླིག་ཆ་ཁ་སྣྲོན།འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལས་དྲོན་ཁང༢༠༡༠ལྲོའླི་ཟླ༩བའླི་ཚེས༣༠ླིན་འཛམ་
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གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་གླིས་པའླི་ལག་བསྟར་

འཆར་གཞླིའླི་ཨང༡༥/༡༡བའླི་གྲོས་ཆྲོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བསྡུས། 
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༢༠༡༠－༢༠༡༤ལྲོའླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི་གནད་

བསྡུས། 
 

 

སྲེ་ཚན་འདླིར་འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་

གླིས་པའླི་༼༢༠༡༠－༢༠༡༤༽ལག་ལྲེན་འཆར་གཞླི་ཞླིབ་བརྲོད་བས་ཡྲོད།1དྲེའླི་གཙོ་
གནད་ནླི།ཕན་ནུས་ལྡན་པའླི་སྲོ་ནས་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་དྲེ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་

གསྲོའླི་མ་ལག་དང་བཅས་པའླི་གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླིའླི་གསྲོ་

སྲོང་ཁྲོད་ནས་ལག་བསྟར་བ་དགྲོས་བའླི་ལས་འགུལ་གལ་ཆྲེན་ཞླིག་ཡླིན།ལག་བསྟར་འཆར་

གཞླི་ནླི།༢༠༡༠ལྲོའླི་ཟླ༩བའླི་ཚེས༣༠ླིན་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་

ལས་དྲོན་ཁང་གླི་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ།2   

 

 

 

 

 

 

 
【མཆན།    1 H／HRC／15／28.】 

【2འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལས་དྲོན་ཁང་གླི་ཨང༡༥／༡༡པའླི་གྲོས་ཆྲོད། 】 
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གཅླིག འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླི༼༢༠༠༥－ལག་

བསྟར་བ་བཞླིན་པ༽ 

ཅླི་ཞླིག་ལ་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་ཟྲེར། 

འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་མཚན་ླིད་ནླི།སྤྱླིར་བཏང་གླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་

ཐང་གླི་རླིག་གནས་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་།ཆ་འཕླིན་གླི་རྨང་གཞླིའླི་སྟྲེང་བཙུགས་པ་

ཞླིག་ཡླིན།ཕན་ཕྲོད་ལྡན་པའླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོས་མླི་དབང་དང་མླི་

དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་བ་བའླི་ལམ་ལུགས་ཀླི་ཤྲེས་བ་འདྲོན་སྲོད་བ་ངྲེས་ལ།རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་

བའླི་ཁྲོད་ནས་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་བྲེད་སྤྱྲོད་བ་བར་མཁྲོ་བའླི་ནུས་རྩལ་གསྲོ་སྲོང་དང་

སྐུལ་འདྲེད།མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལྲོངས་སུ་སྤྱྲོད་པའླི་ཁྲེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་བ་ཐུབ།འགྲོ་བ་མླིའླི་

ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོས་ད་དུང་སྤྱླི་ཚོགས་ཁྲོངས་མླི་ཡྲོངས་ལ་མླི་དབང་ལ་སྲུང་སྲོང་བ་

བར་མཁྲོ་བའླི་ལྟ་སྤྱྲོད་སྲེ་སླིང་བ་ཐུབ། 

 

མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་བ་འགུལ་གླིས་འདྲ་མམ་དང་དམའ་འབྲེབ་མ་ཡླིན་པ་ལ་སྲོགས་

པའླི་གཞླི་རྩའླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་རྩ་དྲོན་བརྒྱུད་བསགས་བྲེད་ལ།ཕན་ཚུན་མམ་

གནས་དང་ཁ་བལ་དུ་མླི་གཏྲོང་བ།ཡྲོངས་ཁབ་རང་བཞླིན་ཁབ་སྲེལ་དུ་གཏྲོང་དགྲོས།དུས་

མཚུངས་སུ་བ་འགུལ་འདླི་དག་དངྲོས་ཡྲོད་འཚོ་བ་དང་ཐག་ྲེ་ལ།སྲོབ་སྲོང་བ་མཁན་

པའླི་དངྲོས་ཡྲོད་འཚོ་བའླི་ཁྲོད་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་དྲོ་སྣང་བྲེད་པ་དང་།དྲེས་

རང་ངྲོས་ཀླི་རླིག་གནས་རྒྱབ་ལྲོངས་ཁྲོད་ནས་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་རྩ་དྲོན་ཚོར་

རྟྲོགས་བྱུང་ཐུབ།བ་འགུལ་འདླིའླི་རླིགས་སྲེལ་བ་བརྒྱུད་ནས་སྲོབ་སྲོང་བ་མཁན་པས་མླིའླི་

ཐྲོབ་ཐང་གླི་དགྲོས་མཁྲོ་གཏན་འབྲེབ་དང་ཐག་གཅྲོད་བ་ཐུབ་པ་དང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་

ཐང་གླི་ཚད་གཞླི་དང་གཅླིག་གྱུར་ཡླིན་པའླི་ཐག་གཅྲོད་བ་ཐབས་རྲེད་ཐུབ།དྲེ་ལས་

གཞན།མླི་གཞན་པའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་དང་སྲུང་སྲོབ།ཐྲོབ་ཐང་མངྲོན་འགྱུར་གླི་
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འྲོས་འགན་འཁུར་བའླི་མླི་དག་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན།འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་

གསྲོས་ཁྲོ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བའླི་ནུས་བ་གཞན་དག་ཀང་མཐྲོར་འདྲེགས་བ་ཐུབ།སྲོབ་སྲོང་གླི་

ནང་དྲོན་ནམ་ཡང་ན་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་ཐབས་གང་ཡླིན་རུང་ཚང་མས་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་

རླིན་ཐང་ལྟ་བ་མངྲོན་འགྱུར་བ་འྲོས་ལ།ཐྲེ་ཞུགས་བྲེད་པར་སྐུལ་འདྲེད་དང་།གྲེགས་རྲེན་

དང་སྐྲག་སྣང་མྲེད་པའླི་སྲོབ་སྲོང་གླི་ཁྲོར་ཡུག་ཅླིག་བསྐྲུན་དགྲོས། 

འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླི་ལག་བསྟར་བ་དགྲོས་བའླི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡླིན། 

༢༠༠༤ལྲོའླི་ཟླ༡༢བའླི་ཚེས༡༠ླིན།མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་ཚོགས་ཆྲེན་དུ་འཛམ་

གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླི༼༢༠༠༥—ལས་བསྟར་བ་བཞླིན་

པ༽ཁབ་བསགས་གནང་ཟླིན་པ་དང་།ལས་ཁུངས་དང་སྲེ་ཁག་ཚང་མས་སྲོབ་གསྲོའླི་

ཐབས་ཚུལ་འདླི་ལག་བསྟར་བ་དགྲོས་ཚུལ་བསྟན།3 

 

མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་སྲོབ་གསྲོའླི་ལྲོ་ངྲོ་བཅུས༼༢༩༩༥—

༢༠༠༤༽གདླིང་བའླི་རྨང་གཞླིའླི་སྟྲེང་བྲེ་བག་གླི་ཚད་གཞླི་གསར་བ་ཞླིག་ལ་བརྟྲེན་ནས་བ་

བ་གཏན་འཁྲེལ་བས་ལ།༼མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་

དང་གསྲོ་སྲོང་བསགས་གཏམ༽གཏན་འཁྲེལ་བས་ཏྲེ་འཛམ་གླིང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་

འཆར་འགྲོད་ལ་ཁ་གསབ་བས་པ་དང་།འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླི་འདླིས་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྤྱླི་ཚོགས་སུ་

འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོས་སར་ལས་ལྷག་པའླི་གྲུབ་འབས་དང་ཤུགས་རྲེན་གལ་

ཆྲེན་ཐྲེབས་ཐུབ་བཞླིན་པའླི་ངྲེས་ཤྲེས་ཇྲེ་ཆྲེར་འགྲོ་བཞླིན་འདུག མླིའླི་ལ་རྒྱར་བརྩླི་འཇྲོག་

དང་འདྲ་མམ་སྲོས་དམངས་གཙོའླི་ཇུས་ཐག་གཅྲོད་པར་ཞུགས་པར་སྐུལ་འདྲེད་བས་པ་

བརྒྱུད་ནས་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོས་དུས་ཡུན་རླིང་བྲོར་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་བཙན་

གནྲོན་དང་ཛ་དྲག་གླི་འགལ་བ་འབྱུང་བར་སྲོན་འགྲོག་གླི་ནུས་བ་ཐྲོན་བཞླིན་མཆླིས། 
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ས་ཁུལ་རྲེའླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་མངྲོན་འགྱུར་བྲེད་པར་རྲོགས་རམ་བ་ཆྲེད་དུ།འཛམ་

གླིང་ཇུས་གཞླི་འདླིས་ནུས་ཤུགས་ཡྲོད་རྒུས་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་གཞླི་རྩའླི་

རྩ་དྲོན་དང་བྲེད་ཐབས་གནད་དྲོན་སྟྲེང་ཐུན་མྲོང་གླི་འདུ་ཤྲེས་སྲེ་བར་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་པ་

དང་།བྲེ་བག་གླི་ལག་བསྟར་སྲོམ་གཞླི་ཞླིག་འདྲོན་སྲོད་བས་ཏྲེ་རྒྱལ་སྤྱླི་ནས་གཞླི་རླིམ་ཡྲོངས་

ཀླིས་རྲོགས་པའླི་འབྲེལ་བ་དང་མམ་འབྲེལ་ལ་ཤུགས་སྣྲོན་རྒྱག་དགྲོས། 

 

དུས་ཚོད་ཀླི་ཚད་བཀག་ཡྲོད་པའླི་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་

སྲོབ་གསྲོའླི་ལྲོ་ངྲོ་བཅུ༼༡༩༩༥－༢༠༠༤༽དང་མླི་འདྲ་བ་སྟྲེ།འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླིའླི་

འཆར་འགྲོད་འདླིར་མཇུག་རྲོགས་པའླི་དུས་ཤླིག་མྲེད་པར་རླིམ་པ་ནས་རླིམ་པར་ལག་

བསྟར་བྲེད་པའླི་དུས་རླིམ་གྲུབ་ལ།དུས་རླིམ་དང་པྲོའླི་ཡུན་ཚད་ནླི༢༠༠༥ནས་༢༠༠༤ལྲོ་

ཡླིན་པ་དང་།སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབླིང་གླི་མ་ལག་ནླི་གཙོ་གནད་ཡླིན།4༢༠༡༠ལྲོ་ནས་བཟུང་

དམླིགས་ཡུལ་ལ་མང་ཚོགས་ཐད་ནས་འགྱུར་ལྡྲོག་བྱུང་རུང་།འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལས་

དྲོན་ཁང་གླིས་སར་བཞླིན་ཁྲོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་དག་གླིས་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབླིང་གླི་མ་ལག་

ཁྲོད་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་ལག་བསྟར་བྲེད་པར་སྐུལ་འདྲེད་བ་ཐུབ།5 

 

 

 
【མཆན།3མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀླི་ཚགོས་ཆྲེན་ཨང་རྟགས༥༩／༡༡༣Aགྲོས་ཆྲོད།】 

【མཆན།4དུས་རླིམ་དང་པྲོའླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིwww.ohchr.organd www.unesco.org。 

5འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལས་དྲོན་ཁང་ཨང་རྟགས༡༢／༤རླིམ་པ༣དང་ཨང་རྟགས༡༥／༡༡པའླི་གྲོས་ཆྲོད་ཀླི་གྲེང་

གཞླི།】 

 

http://www.unesco.org/
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གླིས། མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་དང་

བཅས་བའླི་གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླིའླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་

ཐང་གླི་གསྲོ་སྲོང་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི། 

 

འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་གླིས་བ༼༢༠༡༠－༢༠༡༤༽ལག་ལྲེན་འཆར་
གཞླིས་སླིད་གཞུང་དང་སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་ཆྲེད་ལས་མཁས་བ།ལས་ཞུགས་མླི་སྣའླི་

བས་རྲེས་དང་ཞླིབ་བཤྲེར་བས་འབས་བསྡུ་ལྲེན་བས་ཏྲེ།གྲོང་བརྲོད་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་

ཁྲོངས་རླིམ་པ་དང་པྲོས་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་བྲེ་བག་གླི་ཐབས་ཇུས་དང་དངྲོས་

ཡྲོད་བསམ་ཚུལ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའླི་བསམ་ཚུལ་བཏྲོན།  

ནང་དྲོན་གཙོ་བྲོ་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ། 

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་ནླི་འབླིང་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་རྲེས་ཀླི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀླི་ཆྲོག་

མཆན་ཐྲོབ་པའླི་སྲོབ་ཆྲེན་དང་སྲེ་ཁག་གཞན་དག་ལ་སྟྲོན།དྲེར་དགྲེ་རྒན་དང་སྤྱླི་ཚོགས་

ལས་བྲེད་པ།སྨན་བཅྲོས་འཕྲོད་བསྟྲེན་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ་ལ་སྲོགས་པའླི་ཆྲེད་ལས་མླི་

སྣའླི་གསྲོ་སྲོང་དང་དཔང་རྟགས་ལྲེན་སའླི་སྲེ་ཁག་ཏུ་སྲེལ་བའླི་སྲོབ་གསྲོ་ཡྲོངས་ལ་ཟྲེར། 

 

འདླིའླི་ཐད་ནས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོས་ཕྲོགས་བསྡུས་རང་བཞླིན་དང་དབང་ཆར་

གཙིགས་མཐྲོང་བྲེད་པའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཐབས་ལམ་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་།དྲེའླི་ཁྲོངས་

སུ༼སྲོབ་གསྲོར་བརྟྲེན་ནས་མླི་དབང་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བ༽གཏྲོགས་པས་སྲོབ་གསྲོའླི་

མ་ལག་དང་བརྒྱུད་རླིམ་ཚང་མར་ཁག་ཐྲེག་ཐུབ་ལ།ད་དུང་སྲོབ་ཁླིད་དང་བསབ་

དྲེབ།ཐབས་ལམ་དང་གསྲོ་སྲོང་ཚང་མ་འདུས་པས་ཀང་མླིའླི་དབང་ཆའླི་ཐད་ཀླི་ཤྲེས་བ་

སངས་བར་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པ་དང་།དྲེར་མ་ཟད༼སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླིའླི་དབང་
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ཆ༽འདུས་པས་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁབ་ཁྲོངས་ཀླི་མླི་ཚང་མའླི་མླི་དབང་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་ཐྲོབ་པར་

ཁག་ཐྲེག་བ་ཐུབ། 

 
གལ་སླིད་བྲེད་ཐབས་འདླི་ཕན་ནུས་ལྡན་པའླི་སྲོ་ནས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་དུ་

འཇུག་དགྲོས་ན།མ་མཐའ་ཡང་གཤམ་གླི་ཕྲོགས་ལྔ་ནས་ལག་བསྟར་བ་དགྲོས་པ་སྟྲེ། 

༼༡༽སླིད་ཇུས་དང་འབྲེལ་ཡྲོད་ལག་ལྲེན་བྲེད་ཐབས།  

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སླིད་ཇུས་ཀླི་གས་སུ་ཁླིམས་འཛུགས་དང་ལག་ལྲེན་འཆར་

གཞླི།སྲོབ་ཁླིད།གསྲོ་སྲོང་སླིད་ཇུས་སྲོགས་འདུས་ལ།དྲེ་ཡང་འཕྲེལ་རྒྱས་ཀླི་དར་ཆ་མངྲོན་

པར་བསྲེངས་ནས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོར་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་འྲོས་ཤླིང་།མླིའླི་དབང་ཆའླི་

ནང་དྲོན་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་ཧླིལ་བྲོའླི་ཁྲོད་དུ་འཇྲོག་དགྲོས།དྲེར་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡྲོད་

ཕྲོགས་ཁག་དང་མམ་འབྲེལ་བས་ཏྲེ་ཐྲེ་ཞུགས་ཀླི་རྣམ་པའླི་སྲོ་ནས་སླིད་ཇུས་གཏན་

འཁྲེལ་བ་འྲོས་བ་དང་།རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་འདྲོན་སྲོད་དང་བླ་ལྷག་གླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོར་སྐུལ་

འདྲེད་གཏྲོང་ཐུབ་པའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་འྲོས་འགན་འཁུར་ན་འཚམ།ལག་ལྲེན་འདླི་མངྲོན་

འགྱུར་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་ཆྲེད་སླིད་གཞུང་ལ་མུ་འབྲེལ་བའླི་ལག་བསྟར་འཐབ་ཇུས་ཤླིག་མཁྲོ་

བ་དང་།དྲེའླི་ཁྲོངས་སུ་ཐྲོན་ཁུངས་འྲོས་འཚམ་འདྲོན་སྲོད་དང་རྲོགས་འདྲེགས་ལམ་

ལུགས་བཙུགས་པར་བརྟྲེན་ནས་གཅླིག་མཐུན་རང་བཞླིན་དང་བརྟག་བཤྲེར།འདྲླི་རྩད་

སྲོགས་ལ་ཁག་ཐྲེག་བ་ཐུབ། 

༼༢༽དགྲེ་རྒན་ཆྲེན་མྲོ་དང་སྲོབ་སྲོང་གླི་བརྒྱུད་རླིམ།ཡྲོ་བད།  
མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་དུ་འདྲྲེན་པའམ་ཡང་ན་བཅྲོས་བསྒྱུར་

གཏྲོང་བར་མླིའླི་དབང་ཆ་མངྲོན་པའླི་རླིན་ཐང་ལྟ་བའླི་ཕྲོགས་བསྡུས་རང་བཞླིན་ལྡན་

པའླི་དགྲེ་རྒན་ཆྲེན་མྲོ་དང་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་ཐབས་མཁྲོ་ལ།མླི་དབང་ནླི་འཕྲེད་རྣམ་གནད་

དྲོན་ཞླིག་གླི་ངྲོས་ནས་སྲོབ་དྲེབ་ཡྲོངས་ཁྲོད་འདུས་བར་བས་པར་མ་ཟད།བྲེ་བག་གླི་མླི་
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དབང་ནང་དྲོན་བསབ་ཚན་དང་ཇུས་གཞླིའླི་ནང་དྲངས་ཡྲོད་ལ།ལྷག་པར་དུ་བསབ་ཚན་

མང་བྲོ་དང་བསབ་ཚན་ལས་བརྒལ་བའླི་མླི་དབང་ཇུས་གཞླི་ནང་འདྲྲེན་བས་ཡྲོད།ལག་

ལྲེན་དང་ཐབས་ལམ་ནླི་དམངས་གཙོ་དང་ཐྲེ་ཞུགས་ཀླི་རྣམ་པ་ཞླིག་ཡླིན་ལ།རྒྱུ་ཆ་དང་

བསབ་དྲེབ་ཀླིས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་རླིན་ཐང་ལྟ་བ་བརྒྱུད་བསགས་ཐུབ།དྲེར་མ་ཟད་

འབྲེལ་ཡྲོད་གཞྲོགས་འདྲེགས་དང་ཐྲོན་ཁུངས་མཁྲོ་སྲོད་བྲེད་ས་འཛུགས་དགྲོས། 

༼༣༽ཞླིབ་འཇུག་གླི་བ་བ། 

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་གླིས་ཤྲེས་བ་གསར་བ་འཕྲེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་མླི་

དབང་ཁབ་ཁྲོངས་ལ་བླང་དྲོར་དང་བསམ་གཞླིག་གནང་ཡྲོད།བསམ་གཞླིག་འདླིས་ཕྲོགས་

གཞན་ཞླིག་ནས་མླི་དབང་དང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་སླིད་ཇུས་དང་ལག་ལྲེན་ལ་ཁླིད་

སྟྲོན་བྲེད་བཞླིན་ཡྲོད།དྲེ་ཡང་དངྲོས་ཡྲོད་མྲོང་བར་དཔྱད་པ་དང་ཚོད་དཔགབསྡུར་བ་

དང་ཞླིབ་འཇུག་བྲེད་ལ།ཞླིབ་འཇུག་བ་བས་བྲེད་ཕྲོགས་ལྲེགས་པྲོ་གཏན་འཁྲེལ་དང་

བརྒྱུད་བསགས་བྲེད་པར་ཕན་པ་དང་།བྲེད་ཕྲོགས་འདླི་དག་གླི་རྨང་གཞླིའླི་སྟྲེང་རྣམ་པ་

གསར་བའླི་ཐབས་ལམ་དང་ཡྲོ་བད་གསར་སྲེལ་བས་ཆྲོག  དྲེར་མ་་ཟད་ཞླིབ་འཇུག་བ་

བས་མས་མྲོང་དང་དཔྱད་འཇྲོག་གླི་བ་བར་སྣྲེ་སྟྲོན་བྲེད་ཐུབ་ལ།ད་དུང་འབྲེལ་འདྲླིས་

དང་བ་དགའླི་དངུལ།ཞླིབ་འཇུག་ཐྲོབ་དངུལ་སྲོགས་བརྒྱུད་ནས་ཞླིབ་འཇུག་བ་བར་

ཤུགས་སྣྲོན་རྒྱབ་ཆྲོག 

༼༤༽སྲོབ་སྲོང་གླི་ཁྲོར་ཡུག   
རླིག་གཞུང་རང་དབང་ནླི་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་གླི་ཁྲོར་ཡུག་ཅླིག་ཏུ་གྲུབ་

ལ།ཕན་ཚུན་བསམ་ཤྲེས་དང་བརྩླི་འཇྲོག  འགན་འཁུར་གླི་འདུ་ཤྲེས་སྲོགས་ལ་ཤུགས་

སྣྲོན་རྒྱབ་པར་བརྟྲེན་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་ཏུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོས་ནམ་རྒྱུན་གླི་

མླི་དབང་བྲེད་ཕྲོགས་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་དགྲོས།གསལ་ཁ་ཆྲོད་པའླི་ཐུན་མྲོང་སླིད་ཇུས་

གཏན་འབྲེབ་བས་པར་བརྟྲེན་ནས་ལག་ལྲེན་པ་ཡྲོངས་ཀླི་མླི་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་བ་
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ཐུབ།སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོར་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བའླི་འགན་ནུས་འཁུར་

ཡྲོད་པ་དང་སྲོབ་མས་རང་དགར་འདླིའླི་ཐད་ཀླི་ལྟ་བ་བརྲོད་ཆྲོག་པ་དང་རླིག་གཞུང་

འཚོ་བའླི་ཁྲོད་ཞུགས་ན།སར་ལས་མང་ཞླིང་ཁབ་རྒྱ་ཆྲེ་བའླི་གྲོང་ཁུལ་ནས་འབྲེལ་འདྲླིས་

ཀླི་བ་འགུལ་སྲེལ་བའླི་གྲོ་སྐབས་མང་པྲོ་ཐྲོབ་ཐུབ། 

༼༥༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣའླི་སྲོབ་གསྲོ་དང་ཆྲེད་ལས་འཕྲེལ་རྒྱས། 

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་ནླི་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་སྲོང་དང་ལག་ལྲེན་བྲེད་པའླི་མླིག་

དཔྲེ་ཡླིན་པའླི་ཆ་ནས་སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣ་ཡྲོངས་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པའླི་ལས་བྲེད་མླི་སྣ་ཚང་

མས་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་རླིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་བརྒྱུད་བསགས་བྲེད་པ་དང་མླིག་དཔྲེ་

གཞན་སྟྲོན་གླི་ནུས་བ་ཐྲོན་དགྲོས།སྲོབ་གསྲོ་དང་ཆྲེད་ལས་འཕྲེལ་རྒྱས་གཏྲོང་བར་ངྲེས་པར་

དུ་སྲོབ་གསྲོ་གཏྲོང་མཁན་གླི་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་ཤྲེས་བ་དང་ཁས་ལྲེན་དམ་བཅའ།ཡར་ཐྲོན་

རང་བཞླིན་སྲོགས་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་དགྲོས།དྲེ་ལས་གཞན།སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣ་རང་སྟྲེང་གླི་

ཐྲོབ་ཐང་དབང་མཁན་ཞླིག་གླི་ངྲོས་ནས་དྲེའླི་ལ་རྒྱ་དང་དབང་ཆར་བརྩླི་འཇྲོག་བྲེད་པའླི་

ཁྲོར་ཡུག་ཁྲོད་བ་བ་སྒྲུབ་པའམ་ཡང་ན་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་དགྲོས། 

 

གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་སྐྲོར་ལ་སྲོང་བརྡར་བྲེད་

པ། 

མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་དཔྲེ་དྲེབ་ནླི།སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་

སྣ།དམག་མླིའླི་རང་གླི་འགན་འཁུར་ལག་ལྲེན་བྲེད་པར་ཞླིབ་ཕའླི་ཕྲོགས་སྟྲོན་གླི་ནུས་པ་

ཐྲོན་པ་ཞླིག་ཡླིན།མླི་འདླི་དག་ནླི་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལས་བྲེད་པ་ཡླིན་པའླི་ཆ་ནས་དྲེའླི་དྲོ་དམ་

བ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའླི་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་བརྩླི་འཇྲོག་དང་སྲུང་སྲོབ།ཐྲོབ་ཐང་མངྲོན་འགྱུར་

ཡྲོང་བའླི་ཐད་འགན་གསལ་བྲོར་འཁུར་ཡྲོད།ཕན་ནུས་ལྡན་པའླི་སྲོ་ནས་ལས་རླིགས་འདླི་

དག་གླི་མང་ཚོགས་ཀླི་འགྲོབ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་སྲོབ་སྲོང་གླི་སྤྱླིར་བཏང་རང་བཞླིན་གླི་ཐབས་
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ཇུས་ལ་མ་མཐའ་ཡང་གཤམ་གླི་ཁབ་ཁྲོངས་འགའ་ནས་ལག་འཇྲོག་དགྲོས་པ་སྟྲེ། 

༼༡༽སྲོབ་སྲོང་སླིད་ཇུས་དང་གཞན་པའླི་འབྲེལ་ཡྲོད་སླིད་ཇུས། 

སྲོབ་སྲོང་སླིད་ཇུས་ཀླི་གཏན་འཁྲེལ་ལྟར།མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་ནླི་ལས་རླིགས་ཁྲེ་

དབང་དང་ཡར་འཕགས་ཀླི་བཙན་ཤྲེད་རང་བཞླིན་ལྡན་པའླི་ཆ་རྲེན་ཞླིག་ཡླིན་ལ།ཁད་

པར་དུ་མ་ཆུང་གླི་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་འདྲྲེས་བྲེད་དགྲོས་པའླི་དཔྲོན་རླིགས་ལ་ངྲེས་

པར་དུ་ཆྲེད་སྲོང་ཐྲོབ་དགྲོས།འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་པ་དྲེ་ལས་ཞུགས་མ་

བས་སྲོན་དང་ལས་གནས་སུ་ཡྲོད་དུས་གླི་ཀའླི་སྲོབ་སའླི་སྲོབ་ཐུན་དུ་བཞག་ཡྲོད།སྲོབ་

སྲོང་དྲེའང་ཆྲེད་ལས་མླི་སྣའླི་ལག་བསྟར་བ་དགྲོས་ལ།དཔྱད་བརྲོད་དང་ཕན་འབས་ཚོད་

སྲོམ་གླི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཡྲོད།སྲོབ་སྲོང་ནླི་སྣ་གཅླིག་གླི་བ་བ་ཞླིག་མ་ཡླིན་པར་ཕྲོགས་

ཡྲོངས་ཀླི་ནུས་བ་སྲེ་སླིང་བྲེད་པའླི་ཐབས་ཇུས་ཀླི་ཁག་གཅླིག་ཡླིན་པས།ལས་ཀ་འདླིར་

སླིད་ཇུས་ཡྲོངས་དང་ཁླིམས་སྲོལ་ལ་ཞླིབ་བཤྲེར་བ་དགྲོས་ཏྲེ།མླིའླི་ཁྲེ་དབང་གླི་ཚད་

གཞླིར་རྒྱབ་འགལ་མྲེད་པར་ཁག་ཐྲེག་བྲེད་པའམ་ཡང་ན།བ་གཞག་འདླིས་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་

ལ་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་པར་བས་རྲེས་འཇྲོག་ཆྲེད་ཡླིན། 

༼༢༽ གསྲོ་སྲོང་བརྒྱུད་རླིམ་དང་ཡྲོ་བད། 

གསྲོ་སྲོང་གླི་ནང་དྲོན་དང་མང་ཚོགས་ཀླི་ཤུགས་རྲེན་གླིས་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པ་

སྟྲེ།དྲེའླི་ནུས་བ་དང་འགན་འཁུར།ལས་ཁུངས་དང་རླིག་གནས་རྩ་འཛུགས་དང་བཅས་

བའླི་དྲེར་འཚམ་གླི་བྲེ་བག་གླི་ཚད་གཞླི་ཚུར་སྣང་བ་ཐུབ།གསྲོ་སྲོང་བྲེད་ཐབས་དང་བྲེད་

སྟངས་བྲེད་སྤྱྲོད་ཀླི་ཐད་ནས་ཁྲོངས་ཞུགས་ཚུལ་དང་ཤྲེས་རྟྲོགས་ཀླི་ལག་རྩལ་མཐྲོར་

འདྲེགས་གཏྲོང་རྒྱུ་གླིས་བྲེད་སྤྱྲོད་དགྲོས།གསྲོ་སྲོང་ནླི་རླིགས་བགྲེའླི་སྲོབ་སྲོང་དང་ལས་

རླིགས་རང་བརྩྲེའླི་རྨང་གཞླིའླི་སྟྲེང་དུ་འཛུགས་དགྲོས།གསྲོ་སྲོང་རྒྱུ་ཆ་དང་བསབ་དྲེབ་ལ་

བརྟྲེན་ནས་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་རླིན་ཐང་ལྟ་བ་མངྲོན་འགྱུར་ཡྲོང་བར་སྐུལ་

འདྲེད་བ་དགྲོས། 
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༼༣༽སྲོབ་སྲོང་དང་བ་བའླི་ཁྲོར་ཡུག 

འགྲོ་འདུག་སྤྱྲོད་སྟངས་ཀླི་སྲུང་བ་དང་བ་གཞག་སྲོལ་ལུགས་ལ་སྲོགས་པའླི་སླིད་ཇུས་

གཏན་འཁྲེལ་བས་ན།ལས་རླིགས་འདླིས་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་མཛད་རྲེས་ལ་སྐུལ་

འདྲེད་བས་ཏྲེ།འགྲོ་བ་མླིའླི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་བླངས་ནས་བྲེད་སྲོལ་བཟང་བྲོར་སྐུལ་མ་དང་

ཁས་ལྲེན།བ་དགའ་སྟྲེར་བ།ཁབ་རྒྱ་ཆྲེ་བའླི་ཡུལ་གླི་ཕན་ཚུན་གཞྲོགས་འདྲེགས་དང་མམ་

ལས་ལ་ཤུགས་སྣྲོན་རྒྱག་ཐུབ། 

 

བྲེ་བག་གླི་རྒྱལ་ཁབ་ལག་བསྟར་ཐབས་ཇུས། 

འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་སྲོབ་གསྲོའླི་གས་སུ་འདྲྲེས་བར་བྲེད་པ་དང་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་

སྲོབ་སྲོང་དྲེ་ཆྲེད་ལས་མླི་སྣའླི་སྲོབ་སྲོང་དང་འདྲྲེས་བར་བྲེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་གནས་

བབ་དང་སྲོན་ཐྲོན་གླི་ལས་དྲོན།ནུས་པའླི་རྨང་གཞླིའླི་སྟྲེང་དུ་བཙུགས་པའླི་ཕྲོགས་བསྡུས་

ཐབས་ཇུས་ཤླིག་ཡླིན།ལས་འགུལ་འཆར་གཞླི་འདླིས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླིའླི་

ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་དང་སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ་དང་དམག་མླིའླི་སྲོབ་

སྲོང་གླི་འཆར་གཞླི།ལག་བསྟར་དང་ཚོད་སྲོམ་བྲེད་པའླི་རྒྱལ་ཁབ་འཕྲེལ་རླིམ་ཁྲོད་གྲོ་རླིམ་

བཞླི་བཏྲོན་ཡྲོད་པ་སྟྲེ། 

 

གྲོ་རླིམ་དང་པྲོ། གྲོང་བརྲོད་ཁབ་ཁྲོངས་ཁྲོད་ཀླི་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ད་ལྟའླི་

གནས་བབ། 

ཐྲོག་མར་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ད་ལྟའླི་གནས་བབ་ལ་ཞླིབ་འཇུག་བྲེད་པར་སྐུལ་སྲོང་བྲེད་

དགྲོས་ལ།དྲེར་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་བྲེད་བཞླིན་པའླི་སླིད་ཇུས་དང་ལས་ཕྲོགས།ཐྲོན་ཁུངས་

དང་ཡྲོ་བད་དང་བཅས་དྲེར་འབྲེལ་གླི་ལྲོ་རྒྱུས་རླིག་གནས་ཀླི་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་ལག་

བསྟར་བྲེད་མཁན་པ་སྲོགས་ཀང་འདུས།རྒྱ་ཁབ་ཀླིས་ཁབ་བསགས་དང་གྲོས་མྲོལ་བས་པ་
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བརྒྱུད།ཡླིག་ཆ་འདླིའླི་གྲོ་རླིམ་གླིས་གླིས་པའླི་གཏན་འབྲེབ་དང་ཐབས་ཇུས་ལག་

བསྟར་བྲེད་པའླི་རྨང་གཞླི་བས་ཆྲོག 

 
གྲོ་རླིམ་གླིས་བ། དཔྲེ་ལྲེགས་ལས་དྲོན་གཏན་འཁྲེལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་

ཐབས་ཇུས་གཏན་ལ་དབབ་པ།6 

འཐབ་ཇུས་འདླིས་ལྟྲོས་ཟླའླི་དམླིགས་ཡུལ་ཀླིས་མང་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྲེན་ཐྲེབས་ཚུལ་

ཐད་ནས་ལག་ལྲེན་འཆར་གཞླིའླི་ཁབ་ཁྲོངས་ཡྲོངས༼དཔྲེར་ན།སླིད་ཇུས་དང་དགྲེ་རྒན་

ཆྲེན་མྲོ།སྲོབ་སྲོང་གླི་བརྒྱུད་རླིམ་དང་ཡྲོ་བད།སྲོབ་སྲོང་གླི་ཁྲོར་ཡུག༽གྲེང་ཡྲོད་ལ།དྲེས་

སྐབས་བབ་ཀླི་དམླིགས་ཡུལ་དང་དཔྲེ་ལྲེགས་ཀླི་ལས་དྲོན་གཏན་འཁྲེལ་བ་ཐུབ་པ་དང་།མ་

མཐའ་ཡང༢༠༡༢－༢༠༡༤ལྲོའླི་ལག་བསྟར་གླི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ལ་རྲེ་གཞག་ཡྲོད་
ཆྲོག 

 
གྲོ་རླིམ་གསུམ་པ། ལག་བསྟར་དང་བརྟག་བཤྲེར། 

གལ་སླིད་གཏན་འཁྲེལ་བས་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་སླིད་ཇུས་ལ་རྒྱ་ཆྲེའླི་ཁབ་

བསགས་དང་ལག་ལྲེན་བ་ངྲེས།དྲེ་ཡང་གཏན་འཁྲེལ་བས་ཟླིན་པའླི་དམླིགས་འབྲེན་གལ་

ཆྲེན་ལ་བརྟག་བཤྲེར་དང་ལག་ལྲེན་དུ་བསྟར་ཚུལ་གླི་འཕྲེལ་རླིམ་སྤྱྲོད་དགྲོས། 

 
གྲོ་རླིམ་བཞླི་བ། གདྲེང་འཇྲོག 

རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་ཐབས་ཇུས་ལ་རང་ླིད་དཔྱད་འཇྲོག་དང་སྲེར་ཚུགས་དཔྱད་

འཇྲོག་བས་ཏྲེ་མ་འྲོངས་བའླི་སྲོབ་སྲོང་ལ་ཆ་རྲེན་བསྐྲུན་ཆྲོག  དཔྱད་འཇྲོག་གླི་མཇུག་

འབས་སྙན་ཞུའླི་ཁྲོད་འབླི་བ་དང་།མས་མྲོང་བསབ་བ་ཐྲོབ་པར་བརྟྲེན་ནས་མ་འྲོངས་

བའླི་ལས་འགུལ་སྲེལ་བར་བསམ་འཆར་འདྲོན་དགྲོས། 
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སུ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་དམ། 

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཐད་ནས།ལག་

བསྟར་གླི་འགན་འཁུར་གཙོ་བྲོ་ནླི་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག༼དྲེར་མཚུངས་ལས་ཁུངས༽ལ་

གཏྲོགས་པ་དང་།སླིད་གཞུང་གླི་སྲེ་ཁག་གཞན་པ་དང་མམ་འབྲེལ་བ་དགྲོས།འགན་

འཁུར་དྲེ་ད་དུང་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག༼དྲེ་མཚུངས་ལས་ཁུངས༽ལ་གཏྲོགས་པ་

ཡླིན།ཡང་ན་སྤྱླི་བའླི་སླིད་འཛིན་ལས་ཁུངས། ཁླིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ལ་གཏྲོགས་པ་ཡླིན་ལ།སླིད་གཞུང་གླི་སྲེ་ཁག་གམ་ས་གནས་སླིད་གཞུང་དང་

མམ་འབྲེལ་བ་དགྲོས།དྲེ་ལས་གཞན་པའླི་ལག་ལྲེན་པ་ནླི།ལས་རླིགས་གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་གླིང་

དང་སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣའླི་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་མཐུན་

ཚོགས།འབྲེལ་ཡྲོད་གྲོས་ཚོགས་ཀླི་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས།གྲོང་ཁྲེར་སླིད་གཞུང་།མླི་དབང་

གསྲོ་སྲོང་ལས་ཁུངས་དང་ཐྲོན་ཁུངས་མཁྲོ་འདྲོན་ལྟྲེ་གནས།རྒྱལ་ཁབ་མླིའླི་དབང་ཆའླི་

ལས་ཁུངས།སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་སྲོགས་འདུས། 

 
སྙྲོམ་སླིག་བ་རྒྱུའླི་ལམ་ལུགས་གང་དག་ཡྲོད་དམ་ཞྲེ་ན། 

རྒྱལ་ཁབ་རླིམ་པའླི་ངྲོས་ནས་འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་ཤླིག་འབྲེལ་གཏུག་ལྟྲེ་གནས་བས་

ཏྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་གཏན་འབྲེབ་དང་ལག་བསྟར།བརྟག་བཤྲེར་དང་དཔྱད་འཇྲོག་

བ་བར་རྲོགས་འདྲེགས་ཀླི་འགན་འཁུར་དུ་འཇུག་དགྲོས།ལས་ཁུངས་འདླིས་འབྲེལ་ཡྲོད་སྲེ་

ཁག་དང་ལས་ཁུངས།ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའླི་ལག་བསྟར་མཁན་ཚང་མར་འབྲེལ་

གཏུག་བྲེད་དགྲོས།དུས་མཚུངས་སུ་གཏན་འཁྲེལ་ཡླིག་ཆ་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མླི་

དབང་ལས་ཁུངས༼ཆླིངས་ཡླིག་ལས་ཁུངས།ཁད་པར་སླིག་རླིམ་དང་རྒྱ་ཁབ་ཡུན་གཏན་

ཞླིབ་བཤྲེར།༽རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་སྙན་ཞུ་འབུལ་སའླི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་དང་མམ་འབྲེལ་བ་

རྒྱུའླི་འགན་འཁུར་དགྲོས་ལ།ལག་ལྲེན་འཆར་གཞླིའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་འཕྲེལ་



 19 / 75 

 

རླིམ་གླི་གནས་ཚུལ་ཁག་སྙན་ཞུའླི་ནང་ཚུད་པར་ཁག་ཐྲེག་བ་དགྲོས།མཇུག་མཐར།ལས་

ཁུངས་དྲེས་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་མཐྲོ་རླིམ་ཆྲེད་མླིའླི་ལས་

སྒྲུབ་ཁང(OHCHR)དང་འབྲེལ་གཏུག་རྒྱུན་འཁྲོངས་བ་དགྲོས་ལ།མཐྲོ་རླིམ་ཆྲེད་མླིའླི་ལས་

གྲེར་ཁང་དང་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མ་ལག་འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས༼ཁད་པར་དུ་

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཕྲོགས་དང་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྲོབ་གསྲོ།ཚན་རླིག་དང་རླིག་

གནས་རྩ་འཛུགས༽དང་སྦྲགས།གཅླིག་མཐུན་སྲོས་འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་གླིས་

བར་གཞྲོགས་འདྲེགས་བྲེད་པ་དང་།རྒྱལ་ཁབ་འཕྲེལ་རླིམ་ཐད་ཀླི་གནས་ཚུལ་གཞན་ལ་

བརྒྱུད་སྐུར་རམ་མམ་སྤྱྲོད་བ་དགྲོས། 

༢༠༡༥ལྲོའླི་འགྲོར།དུས་རླིམ་གླིས་བ་མཇུག་རྲོགས་དུས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོས་ལས་འགུལ་

འདླིར་དཔྱད་འཇྲོག་བྲེད་པ་དང་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་

མཐྲོ་རླིམ་ཆྲེད་མླིའླི་ལས་སྒྲུབ་ཁང་མཐའ་མཇུག་གླི་རྒྱལ་ཁབ་དཔྱད་འཇྲོག་སྙན་ཞུ་ཡར་

སྲོད་བ་དགྲོས།སྙན་ཞུ་འདླི་དག་གླི་རྨང་གཞླིའླི་སྟྲེང་མཐྲོ་རླིམ་ཆྲེད་མླིའླི་ལས་གྲེར་ཁང་

གླིས༢༠༡༥ལྲོའླི་མླི་དབང་ལས་དྲོན་ཁང་གླི་མཇུག་མཐའླི་སྙན་ཞུ་གཏན་འབྲེབ་བཟྲོ་དགྲོས། 

 
རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་རྲོགས་འདྲེགས་ཀླི་ཆ་གང་དག་ཚང་དགྲོས་སམ། 

མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་མ་ལག་དང་།གཞན་པའླི་རྒྱལ་སྤྱླི་དང་ས་གནས་སླིད་གཞུང་

དབར་གླི་རྩ་འཛུགས།ཆྲེད་ལས་དྲ་རྒྱ་དང་མཐུན་ཚོགས།མླི་དབང་ཐྲོན་ཁུངས།གསྲོ་སྲོང་དང་

རྒྱུ་ཆའླི་ལྟྲེ་གནས།སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་དང་ནྲོར་སླིད་ལས་ཁུངས་ཀླི་རྒྱལ་

སྤྱླིའླི་མམ་ལས་ཀླིས་ཁྲོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་ཐབས་ཇུས་གཏན་

འབྲེབ་དང་འབྲེལ་ཡྲོད་བ་འགུལ་ལག་བསྟར་བྲེད་པར་རམ་འདྲེགས་བས་ཆྲོག ལག་ལྲེན་པ་

འདླི་དག་གླིས་མམ་འབྲེལ་ལྲེགས་པྲོ་བ་རྒྱུ་ནླི་ཐྲོན་ཁུངས་ཆྲེས་ཆྲེ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་

བསར་ཟླྲོས་བྲེད་པར་གཡྲོལ་བ།སྙྲོམ་སླིག་གཅླིག་གྱུར་ཡྲོང་བར་མྲེད་དུ་མླི་རུང་བའླི་ཆ་རྲེན་
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གལ་ཆྲེན་ཞླིག་ཡླིན། 

དངྲོས་གནས་ཀླི་ལམ་ལུགས་འདླི་དག་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཤླིག་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་སྲོར་

བས་ཆྲོག་པ་སྟྲེ།  དཔྲེར་ན། 

 རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོས་རྒྱལ་ཁབ་རང་གླི་ལག་བསྟར་ཐབས་ཇུས་གཏན་འབྲེབ་དང་ལག་

བསྟར།བརྟག་བཤྲེར་བྲེད་པ་དང་།འབྲེལ་ཡྲོད་བ་འགུལ་སྲེལ་བར་རྲོགས་འདྲེགས་བྲེད་

པ། 

 ལས་ཕྲོགས་ལྲེགས་པྲོ་དང་ད་ཡྲོད་རྒྱུ་ཆ།ལས་ཁུངས་དང་ཇུས་གཞླིའླི་ཕྲོགས་ཀླི་ཆ་

འཕླིན་འཚོལ་བཤྲེར་དང་བསྡུ་སླིག ཁབ་བསགས་བས་པ་བརྒྱུད་ནས་རླིམ་པ་སྲོ་སྲོར་ཆ་

འཕླིན་མམ་སྤྱྲོད་ལ་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་པ། 

 མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་དྲ་རྒྱ་གསར་སྲེལ་བ་བར་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བ། 

 གསྲོ་སྲོང་དང་ཞླིབ་འཇུག་ལ་རྲོགས་འདྲེགས་བྲེད་པ། 
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འཛམ་གླིང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླི། 

དུས་རླིམ་གླིས་པ།༼༢༠༡༠ནས༢༠༡༤༽ 

ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི། 
གཅླིག   ནང་དྲོན་གནད་བསྡུས། 
A.སྤྱླི་ཚགོས་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་མཚན་ླིད། 
༼༡༽རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྤྱླི་ཚོགས་ཀླིས་གཅླིག་གྱུར་སྲོས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་མླིའླི་ཁྲེ་དབང་

གཅླིག་གྱུར་མངྲོན་འགྱུར་ཡྲོང་བར་རྩ་བའླི་དྲོན་སྙླིང་ལྡན་པའླི་མཛད་རྲེས་གལ་ཆྲེན་བཞག་

ཡྲོད་པའླི་ངྲོས་ཤྲེས་ཇྲེ་ཆྲེར་འགྲོ་བཞླིན་ཡྲོད།མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་དམླིགས་ཡུལ་ནླི།ང་ཚོའླི་

ས་ཁུལ་སྲོ་སྲོ་དང་སྤྱླི་ཚོགས་ཧླིལ་བྲོའླི་མླིའླི་དབང་ཆ་མངྲོན་འགྱུར་ཡྲོང་བར་གཅླིག་མཐུན་

གླི་འགན་ནུས་འཁུར་ཡྲོད་པ་ཤྲེས་རྒྱུ་དྲེ་ཡླིན།དྲོན་སྙླིང་འདླིའླི་སྟྲེང་ནས་བཤད་ན།མླི་དབང་

སྲོབ་གསྲོས་ཡུན་རླིང་གླི་མླི་དབང་ལ་གནྲོད་འཚེ་གཏྲོང་བ་དང་དྲགས་ཤུགས་འགལ་འདུ་

ལ་སྲོན་འགྲོག་བྲེད་པར་ཕན་ལ།འདྲ་མམ་དང་རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྲེད་

གཏྲོང་བ་དང་།མླི་རྣམས་དམངས་གཙོའླི་ལམ་ལུགས་ཁྲོད་ཀླི་གྲོས་ཆྲོད་བརྒྱུད་རླིམ་དུ་

ཞུགས་པར་རྟླིང་སྣྲོན་བ་དགྲོས།1 

 

 

 

 

【མཆན།1མླི་དབང་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཚགོས་ཀླི་ཨང༢༠༠༤／རྟགས༧༡པའླི་གྲོས་ཆྲོད།（༢༠༠༤ལྲོའླི་ཟླ༤ཚེས༢༡）གྲེང་

གཞླིའླི་ཁག་གླི་ཚན་པ་བཞླི་བ།】 
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༼༢༽རྒྱལ་སྤྱླིའླི་དཔྲེ་དྲེབ་དང་ཡླིག་ཆ་མང་བྲོས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་གཏན་འབྲེབ་བཟྲོས་

ཡྲོད།དྲེའླི་ཁྲོངས་སུ་༡༩༤༨ལྲོའླི་《འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་བསགས་གཏམ།》

༼དྲོན་ཚན༢༦༽དང་། ༡༩༦༦ལྲོའླི་《དཔལ་འབྲོར་དང་སྤྱླི་ཚོགས།རླིག་གནས་བདག་

དབང་དང་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྤྱླི་ཆླིངས།》༼དྲོན་ཚན༡༣༽དང་། ༡༩༨༤ལྲོའླི་《ངན་ཁླིམས་དང་
གཞན་པའླི་གདུག་རྩུབ་ཁ་ཞླིང་མླི་ཆྲོས་དང་མླི་མཐུན་པ།མླི་གཤླིས་ལ་དམའ་འབྲེབ་ཀླི་བ་

སྤྱྲོད་གཏན་འགྲོག་བྲེད་པའླི་ཁླིམས་གཅྲོད་སྤྱླི་ཆླིངས།》༼དྲོན་ཚན༡༠༽དང་།༡༩༧༩ལྲོའླི་

《བུད་མྲེད་ལ་དམའ་འབྲེབ་བྲེད་པའླི་རྣམ་པ་ཡྲོད་ཚད་རྨྲེག་མྲེད་བཟྲོ་བའླི་སྤྱླི་ཆླིངས།》

༼དྲོན་ཚན༡༠༽དང་། ༡༩༨༩ལྲོའླི་《བླིས་པའླི་དབང་ཆའླི་སྤྱླི་ཆླིངས།》༼དྲོན་ཚན 

༢༩༽དང་།༡༩༩༠ལྲོའླི་《གནས་སྲོར་བཟྲོ་བ་ཡྲོངས་དང་དྲེའླི་ཁླིམ་མླིའླི་ཁྲེ་དབང་ལ་སྲུང་

སྲོབ་བྲེད་པའླི་སྤྱླི་ཆླིངས།》༼དྲོན་ཚན༣༣༽དང་། ༢༠༠༦ལྲོའླི་《དབང་བྲོ་སྲོན་ཅན་གླི་ཁྲེ་

དབང་སྲུང་བའླི་སྤྱླི་ཆླིངས།》༼ དྲོན་ཚན༤དང་༨ ༽དང་《ཝྲེ་ཡྲེ་ན་བསགས་གཏམ་དང་

ལག་ལྲེན་རྩ་འཛིན།》༼ཁག་དང་པྲོའླི་ཚན་པ༣༣ནས༣༤དང་ཁག་གླིས་པའླི་ཚན་
པ༧༨ནས༨༢༽དང་། ༢༠༠༡ལྲོའླི་རླིགས་རྒྱུད་ལམ་ལུགས་དང་རླིགས་རྒྱུད་དམའ་འབྲེབ།ཕླི་

དགའླི་འཛིན་པའླི་བསམ་ཕྲོགས་དང་དྲེར་འབྲེལ་རྩུབ་སྤྱྲོད་ཀླི་བ་སྤྱྲོད་ལ་འགྲོག་རྒྲོལ་བྲེད་

པའླི་འཛམ་གླིང་གྲོས་ཚོགས་ཀླི་《བསགས་གཏམ་དང་ལག་ལྲེན་རྩ་འཛིན།》༼《བསགས་

གཏམ》ཚན་པ༩༥ནས་༩༧དང་《ལག་ལྲེན་རྩ་འཛིན》ཚན་པ༡༢༩ནས༡༣༩༽དང་།  

༢༠༠༩ལྲོའླི་《ཕན་བདྲེ་ཞླིབ་བཤྲེར་གྲོས་ཚོགས་ཀླི་གྲུབ་འབས་ཡླིག་ཆ》༼ཚན་པ༢༢དང་

༡༠༧༽དང་། ༢༠༠༥ལྲོའླི་《འཛམ་གླིང་འགྲོ་ཁླིད་གྲོས་ཚོགས་ཀླི་ཡླིག་ཆ》༼ཚན་
པ༡༣༡༽བཅས་གཏྲོགས། 

༼༣༽ཡླིག་ཆ་འདླི་དག་གླིས་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྤྱླི་ཚོགས་ཀླི་གྲོས་ཆྲོད་གཏན་འཁྲེལ་གནང་བའླི་མླི་

དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་མཚན་ླིད་ལ་ནང་དྲོན་གསར་བ་བསྣན།ཡླིག་ཆ་འདླི་དག་བརྒྱུད་ནས་

མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་མཚན་ླིད་དྲེ་ཡྲོངས་ཁབ་ཀླི་མླི་དབང་རླིག་གནས་ལ་སྲོབ་སྲོང་དང་
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གསྲོ་སྲོང་སྲོང་བརྡར།ཆ་འཕླིན་བརྲེ་རྲེས་གང་རུང་བྲེད་པར་འབད་པ་བྲེད་པའླི་རྨང་གཞླིའླི་

སྟྲེང་བཙུགས་ཡྲོད། 

སྤྱླིར་བཏང་ཡྲོངས་ཁབ་མླི་དབང་རླིག་གནས་ཀླི་ཁྲོངས་སུ་གཤམ་གླི་དྲོན་ཚན་ཁག་འདུས་

བ་སྟྲེ། 

(a)མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་དང་གཞླི་རྩའླི་རང་དབང་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་བྲེད་པར་ཤུགས་སྣྲོན་
རྒྱག་དགྲོས། 

(b)ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་མླི་གཤླིས་དང་མླིའླི་ལ་རྒྱ་མཐྲོར་འདྲེགས་གཏྲོང་དགྲོས། 

(c)མླི་རླིགས་དང་ས་གནས་མླི་དྲགཚོ་བ་ཉུང་ཤས་དབར་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལྲོན་དང་
བཟྲོད་སྲོམ།ཕྲོ་མྲོ་འདྲ་མམ།མཛའ་བརྩྲེ་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བ། 

(d)མླི་ཚང་མར་ཁླིམས་སྲོང་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོའླི་སྤྱླི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཐྲེ་
ཞུགས་བྲེད་པ། 

(e)ཞླི་བདྲེ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་སྲུང་སྲོབ་བྲེད་པ། 

(f）མླི་ལྟྲེ་བར་འཛིན་པའླི་རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་སྤྱླི་ཚོགས་དྲང་གཞག 
སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བ། 

༼༤༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོངས་སུ་གཤམ་ལྟར། 

 (a)ཤྲེས་བ་དང་ལག་རྩལ།－མིའླི་དབང་ཆ་དང་ལམ་ལུགས་གང་རུང་ལ་རྒྱུས་ལྲོན་
ཡྲོང་བ་དང་།རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའླི་ཁྲོད་སྤྱྲོད་པའླི་ལག་རྩལ་ལྡན་པ། 

（b）རླིན་ཐང་དང་ལྟ་བ། སྤྱྲོད་པ། －མིའླི་དབང་ཆ་ལ་སྲུང་སྲོབ་བྲེད་པའླི་རླིན་ཐང་
ལྟ་བ་དང་ལྟ་སྤྱྲོད་ལ་སྲུང་སྲོང་བ་དགྲོས། 

 (c)ལག་བསྟར －ལས་འགུལ་སྲེལ་ནས་མླིའླི་དབང་ཆ་སྲུང་སྲོབ་དང་སྐུལ་འདྲེད་
གཏྲོང་བ། 

༼༥༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་འགུལ་གང་རུང་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་ཆྲེད།ཁྲོངས་གཏྲོགས་
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རྒྱལ་ཁབ་ཀླིས་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་ལས་འགུལ་གླི་སྲོམ་གཞླི་བྲེ་བག་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ་པ་

དང་།དཔྲེར་ན།མླི་དབང་ཁབ་བསགས་བྲེད་པའླི་ཡླིག་ཆ་སར་འབླི་དང་ཁབ་བསགས་ལ་

གཙིགས་མཐྲོང་བྲེད་པའླི་འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ཁབ་བསགས་ཀླི་ལས་འགུལ་

སྲེལ་བ།༼༡༩༨༨ལྲོ་ནས་ད་བར༽རྒྱལ་ཡྲོངས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་སྲེལ་

བའླི་ཞླིབ་ཕའླི་གཏན་འཁྲེལ་བཟྲོ་བར་སྐུལ་འདྲེད།ཕྲོད་ལྡན་དང་རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་

ཐབས་ཇུས་ཀླི་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ལྲོ་

བཅུ༼༡༩༩༥ནས་༢༠༠༤༽དང་འབྲེལ་ཡྲོད་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི།དྲག་ཤུགས་མ་ཡླིན་

པའླི་འཛམ་གླིང་བླིས་པའླི་ཞླི་བདྲེའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་རླིག་གནས་ལྲོ་བཅུ༼༡༠༠༡ནས་

༢༠༡༠༽མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་སྲོབ་གསྲོས་རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྲེད་

བྲེད་པའླི་ལྲོ་བཅུ༼༢༠༠༥ནས་༢༠༡༤༽རྒྱལ་སྤྱླིའླི་མླི་དབང་སྲོབ་སྲོང་གླི་ལྲོ་

བཅུ༼༢༠༠༨ནས་༢༠༠༩༽དང་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་འཆམ་མཐུན་རླིག་གནས་ལྲོ༼༢༠༡༠༽2སྲོགས་བ་

འགུལ་སྲེལ། 

༼༦༽འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་ལས་དྲོན་ཁང་གླི་ལས་དངྲོས་མ་ཡླིན་པའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་བ་འགུལ་

ལ་རྲོགས་འདྲེགས་བྲེད་པའླི་ས་ཁྲོངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་བརྒལ་བའླི་ཚོ་ཆུང་སྟྲེ།མླི་དབང་སྲོབ་

གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་སྟྲེགས་བུ་ཞླིག་ཡླིན།དྲེས་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་

དང་གསྲོ་སྲོང་བསགས་གཏམ་ཞླིག་གཏན་འཁྲེལ་བྲེད་པར་སྐུལ་བཞླིན་ཡྲོད།༢༠༡༠ལྲོའླི་

ཟླ༣པར།མླི་དབང་ལས་དྲོན་ཁང་གླི་འདྲླི་རྩད་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གླིས་བླིས་པའླི་ང་ཡླིག་

ཐྲེངས་དང་པྲོ་མླི་དབང་ལས་དྲོན་ཁང་ལ་སད་ཟླིན་པ་དང་།ལས་དྲོན་ཁང་གླིས་༢༠༡༠ལྲོའླི་

ཟླ༣པའླི་ཚེས༢༥ླིན་ཨང༡༣/༡༥གྲོས་ཆྲོད་དུ་གཏན་འཁྲེལ་བས་པ་ལྟར་ན།ཁྲོངས་མླིའླི་མླིང་

ཐྲོར་ཚད་བཀག་མྲེད་པའླི་སླིད་གཞུང་དབར་གླི་ལས་ཚོགས་ཤླིག་འཛུགས་རྒྱུ་དང་།དྲེའླི་

འགན་འཁུར་ནླི་བསགས་གཏམ་གླི་མ་ཡླིག་ལ་གྲོས་མྲོལ་བས་ནས་གཏན་འཁྲེལ་ཡླིག་ཆ་

བཟྲོས་ཏྲེ།༢༠༡༡ལྲོའླི་ཟླ༣པའླི་ཡར་སྲོན་དུ་ལས་དྲོན་ཁང་དུ་སྲོད་རྒྱུ་དྲེ་ཡླིན། 
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༼༧༽༢༠༠༤ལྲོའླི་ཟླ༡༢པའླི་ཚེས་༡༠ླིན།མླི་དབང་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་དང་དཔལ་འབྲོར་

རམ་སྤྱླི་ཚོགས་ལས་དྲོན་ཁང་གླི་རྲེ་འདུན་ལྟར།ཁབ་བསགས་ཚོགས་ཆྲེན༢༠༠༥ལྲོའླི་ཟླ༡པྲོའླི་

ཚེས༡ླིན་ནས་བཟུང་འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་གསྲོ་སྲོང་ཇུས་གཞླི་ལག་བསྟར་

བ་རྒྱུ་དང་།སྲེ་ཁག་སྲོ་སྲོ་ནས་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླི་འདླི་ལག་ལྲེན་དྲོན་འཁྲོལ་ཡྲོང་བར་

སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་དགྲོས།3འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླི་ནླི་རྒྱུན་མཐུད་ཀླི་དུས་རླིམ་འགའླི་གྲུབ་པ་

ཡླིན་ལ།དམླིགས་ཡུལ་ནླི།གྲོམ་གང་མདུན་སྲོས་སྲོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་བ་བ་

བྲེ་བག་གླི་སྲེ་ཁག་གམ་གནད་དྲོན་གཅླིག་བསྡུས་བ་ཆྲེད་ཡླིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【མཆན།2ཚོགས་ཆྲེན་ཨང༦༢/༩༠པའླི་གྲོས་ཆྲོད། 

3ཚོགས་ཆྲེན་ཨང་༥༩/༡༡༣Aགྲོས་ཆྲོད།༽】 
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B.འཛམ་གླིང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་དམླིགས་འབྲེན། 
༼༨༽འཛམ་གླིང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་དམླིགས་འབྲེན་ནླི། 

(a)མླི་དབང་རླིག་གནས་་ཀླི་འཕྲེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བ། 

(b)རྒྱལ་སྤྱླིའླི་ཡླིག་ཆས་རྨང་གཞླི་བས་ཤླིང་སྲོབ་གསྲོའླི་གཞླི་རྩའླི་རྩ་དྲོན་དང་བྲེད་
ཐབས་ལ་ཐུན་མྲོང་གླི་ངྲོས་ཟླིན་ཐྲོབ་པར་སྐུལ་བ། 

(c)རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ།རྒྱལ་སྤྱླིའླི་རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོར་ཁག་ཐྲེག་
བྲེད་པ། 

(d)ལག་བསྟར་བ་མཁན་སྲོ་སྲོར་ལག་ལྲེན་བ་བར་ཐུན་མྲོང་གླི་སྲོམ་གཞླི་འདྲོན་སྲོད་
བྲེད་པ། 

(e)རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་ལས་རླིགས་འབྲེལ་བར་ཤུགས་སྣྲོན་རྒྱག་པ། 

(f)ད་ཡྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླི་ལ་བརྟག་བཤྲེར་དང་ཚོད་སྲོམ།རྒྱབ་
སྲོར་བས་ཏྲེ་ལྲེགས་འགྲུབ་འབྱུང་བའླི་བ་ཐབས་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པར་བ་བ་དང་།ད་ཡྲོད་

ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླི་མུ་མཐུད་རྒྱ་བསྲེད་དྲེ་ཇུས་གཞླི་གསར་བ་བཟྲོ་དགྲོས། 

C.མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་བ་འགུལ་གླི་རྩ་དྲོན། 
༼༩༽འཛམ་གླིང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་བ་འགུལ་གླིས། 

(a)མླིའླི་དབང་ཆ་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བ་སྟྲེ།སྤྱླི་དམངས་དང་ཆབ་སླིད།དཔལ་
འབྲོར།སྤྱླི་ཚོགས།རླིག་གནས་བདག་དབང་བཅས་ཀླི་འཕྲེལ་རྒྱས་དབང་ཆ་ཕན་ཚུན་མམ་

གནས་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ།ཁ་བལ་མླི་རུང་བ་དང་ཡྲོངས་ཁབ་རང་བཞླིན་བཅས་ཚུད་

ཡྲོད། 

(b)བར་ཁད་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་དང་རྒྱུས་ལྲོན་བས་ཏྲེ།རླིགས་རྒྱུད་དང་ཕྲོ་མྲོ།སྐད་
རླིགས་།ཆྲོས་ལུགས།ཆབ་སླིད་དམ་གཞན་པའླི་ལྟ་བ།མླི་རླིགས།མླི་ཆྲེན་རྒྱལ་རྒྱུད།ཡང་ན་སྤྱླི་

ཚོགས་སྲེས་ཁུངས།ལུས་སྲེམས་གནས་ཚུལ།ཕྲོ་མྲོའླི་ཕྲོགས་རླིས།དྲེ་ལས་གཞན་པའླི་རྒྱུ་རྲེན་ལ་
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བརྟྲེན་མཐྲོང་ཆུང་བྲེད་པའླི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྲེད་དགྲོས། 

(c)ཡུན་རླིང་ངམ་གསར་བྱུང་གླི་མླིའླི་དབང་ཆའླི་ཐད་ཀླི་གནས་ཚུལ༼དབུལ་
ཕྲོངས།དྲག་ཤུགས་ཀླི་འགལ་འདུ་དང་དང་མཐྲོང་ཆུང་།༽ལ་དབྲེ་ཞླིབ་བྲེད་པར་སྐུལ་མ་

གཏྲོང་དགྲོས་བ་མ་ཟད།ད་དུང་ཆབ་སླིད་དང་སྤྱླི་ཚོགས།དཔལ་འབྲོར།ལག་རྩལ།སྲེ་ཁམས་

མངའ་ཁྲོངས་ནང་འགྱུར་ལྡྲོག་རྲེན་པའླི་འཕྲེལ་རྒྱས་ཀླི་གནས་བབ་ལ་གཞླིགས་ནས།མླིའླི་

དབང་ཆའླི་ཚད་གཞླི་དང་འཚམ་པའླི་ཐག་གཅྲོད་བ་ཐབས་རྲེད་ཐུབ། 

(d)གྲོང་ཁུལ་དང་མླི་སྲེར་གླིས་ནུས་ལྡན་སྲོས་ཁྲོ་ཚོའླི་མླི་དབང་དགྲོས་མཁྲོ་ངྲོས་ཟླིན་
ཐུབ་པ་དང་།ཕན་ལྡན་གླི་རྲེ་བ་འདྲོན་དགྲོས། 

(e)ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའླི་འགན་འཁུར་བའླི་བང་ཚད་མཐྲོར་འདྲེགས་བྲེད་པ་དང་།ཁད་པར་
དུ་སླིད་གཞུང་དཔྲོན་པྲོའླི་ནུས་བ་མཐྲོར་འདྲེགས་གཏྲོང་དགྲོས།མླི་འདླི་དག་གླིས་ཁྲོ་ཚོའླི་

དྲོ་དམ་དབང་འྲོག་གླི་མླི་རྣམས་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་དང་སྲུང་སྲོབ་བ་རྒྱུའླི་འགན་འཁུར་ཡྲོད་

པས།ཁྲོ་ཚོར་འགན་འཁུར་འདླི་ལག་བསྟར་བྲེད་དུ་འཇུག་དགྲོས། 

(f)རླིག་གནས་ཁྲོར་ཡུག་མླི་འདྲ་བའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་རྩ་དྲོན་དར་སྲེལ་གཡྲོང་བ་
དང་།རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའླི་ལྲོ་རྒྱུས་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་སྤྱླི་ཚོགས་འཕྲེལ་རྒྱས་ལ་བསམ་གཞླིག་བ་

དགྲོས། 

(g)ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཁབ།ས་ཁྲོངས།རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྟྲེང་སྤྱད་ཆྲོག་པའླི་མླིའླི་དབང་ཆའླི་
ཐད་ཀླི་དཔྲེ་དྲེབ་དང་ལམ་ལུགས་གསྲོ་སྲོང་བས་ཏྲེ་མླི་དབང་ཤྲེས་བ་དང་རྩལ་ནུས་ལ་སྲུང་

སྲོང་བ་དགྲོས། 

(h)མླི་དབང་ཤྲེས་བར་བླང་དྲོར་དབྲེ་ཞླིབ།ལག་ལྲེན་རྩལ་ནུས་སྲོགས་ལ་སྐུལ་འདྲེད་
བྲེད་པར་གཏྲོགས་པའླི་ཐྲེ་ཞུགས་རྣམ་པའླི་སྲོབ་ཁླིད་ཐབས་ལམ་བྲེད་སྤྱྲོད་བ་དགྲོས། 

(i)ཆད་ལྷག་དང་སྐྲག་སྣང་མྲེད་པའླི་སྲོབ་སྲོང་གླི་ཁྲོར་ཡུག་ཅླིག་འཛུགས་སྐྲུན་བས་
པར་བརྟྲེན།མླིའླི་དབང་ཆའླི་ཐད་ལ་ཐྲེ་ཞུགས་དང་དབང་ཆ་ལྲོངས་སུ་སྤྱྲོད་པར་སྐུལ་
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འདྲེད་དང་།མླི་གཤླིས་སར་ལས་འཐུས་ཚང་དང་འཕྲེལ་རྒྱས་གཏྲོང་དགྲོས། 

(j)ཐབས་བཀྲོལ་སྤྱད་དྲེ་སྲོབ་སྲོང་བ་མཁན་པའླི་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བ་དང་མཐུན་པ་
དང་།ཁྲོ་ཚོ་དང་མམ་དུ་མླིའླི་དབང་ཆ་གྲེང་མྲོལ་བས་ཏྲེ་འཆར་ཡན་གླི་ཚད་གཞླི་དྲེ་

དངྲོས་ཡྲོད་སྤྱླི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྲོར།རླིག་གནས།ཆབ་སླིད་ཆ་རྲེན་གླི་ཐབས་ལམ་དང་

མཐུན་པར་བྲེད་དགྲོས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【མཆན།3ཚོགས་ཆྲེན་ཨང་༥༩/༡༡༣Aགྲོས་ཆྲོད།】 
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གླིས།འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་

གླིས་བ༼༢༠༡༠ནས་༢༠༡༤༽:མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་

དང་།གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླི་སྲོགས་ཀླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་
ཐང་གླི་དབང་ཆ་གསྲོ་སྲོང་གླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི། 

A.ཁབ་ཁྲོངས། 

༼༡༠༽འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་དང་པྲོས༼༢༠༠༥ནས༢༠༠༩༽ནུས་ཤུགས་ཡྲོད་

རྒུས་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབླིང་རླིམ་པའླི་ཁྲོད་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ཚུད་རྒྱུ་དྲེ་ཡླིན།ཚོགས་ཆྲེན་

གླིས༢༠༠༥ལྲོའླི་ཟླ༧པར་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི་ཞླིག་ལ་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ།4 

༼༡༡༽མླི་དབང་ལས་དྲོན་ཁང་གླི་ཚོགས་ཆྲེན་ཨང༡༢/༤གྲོས་ཆྲོད་ལྟར་ན།འཛམ་གླིང་ཇུས་

གཞླི་དུས་རླིམ་གླིས་པའླི༼༢༠༡༠ནས་༢༠༡༤༽གཙིགས་མཐྲོང་བྲེད་ས་ནླི།༼མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་

གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་དགྲེ་རྒན།སྲོབ་གསྲོའླི་བ་བ་གྲེར་

མཁན།སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླིའླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་ཇུས་

གཞླི༽ཡླིན་ལ།དྲེར་མ་ཟད༼ཁྲོང་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའླི་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབླིང་གླི་མ་ལག་ཁྲོད་

ནས་མུ་མཐུད་དུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ༽དྲེ་ཡླིན། 

༼༡༢༽ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིའླི་གཙོ་གནད་ནླི།མཚན་ླིད་རྒྱ་ཆྲེ་བའླི་ཁབ་ཁྲོངས་གླིས་

ནང་གླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ཡླིན་ལ།ཡང་ཅླིག་བཤད་ན།སྲོབ་གསྲོ་དང་སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་

པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ་དང་དམག་མླིའླི་གསྲོ་སྲོང་ཡླིན། 

༼༡༣༽དགྲེ་རྒན་གསྲོ་སྲོང་གླི་ཐད་ནས།5འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླིླིའླི་དུས་རླིམ་དང་པྲོས་སྲོབ་གྲྭ་

ཆུང་འབླིང་དགྲེ་རྒན་ལ་དམླིགས་པའླི་གསྲོ་སྲོང་ཐབས་ཇུས་ཁྲོངས་སུ་ཚུད་ཟླིན།མཐྲོ་རླིམ་

སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣ6འམ་ཡང་ན།སྐབས་འགར་དགྲེ་རྒན་ཞྲེས་བའང་ཐྲེངས་

འདླིའླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིའླི་ཁྲོད་ནས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁག་ཅླིག་ཡླིན། 
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༼༡༤༽༼སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པ༽ནླི་ཁབ་རྒྱ་ཡངས་བའླི་མཚན་ླིད་ཅླིག་ཡླིན་ལ།དངྲོས་

གཞླི་དང་དངྲོས་གཞླི་མ་ཡླིན་པ་དང་།དངྲོས་གཞླི་ཡླིན་མླིན་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོར་ཡུག་ཁྲོད་ 

དུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ཇུས་འགྲོད་དང་འཕྲེལ་རྒྱས།ལག་བསྟར།དཔྱད་སྲོམ་གླི་བ་འགུལ་དང་

ཇུས་གཞླིའླི་མླི་སྣར་བཀྲོལ་བ་ཡླིན།ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིར་བྲེ་བག་གླི་སྲེ་ཚན་རྣམ་བཤད་

དམ་ཁབ་ཁྲོངས་བླ་ལྷག་ཆྲེ་བའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པའླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་

པའླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་མྲེད་ནའང་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲོབ་ཁླིད་ནླི་སྣ་དང་འབྲེལ་བའླི་

རྩ་དྲོན་དང་ཐབས་ཇུས་ཕར་ཚུར་བསྡུར་ནས་འྲོས་འཚམ་སྤྱད་ཆྲོག 

 

 

 

 

 
【མཆན།4ནླི།ཚོགས་ཆྲེན་ཨང་A/59/525/Rev.lཡླིག་ཆ།«འཛམ་གླིང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་

དང་པྲོའླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིའླི་མ་ཡླིག་གཏན་

འབྲེབ»http:www2.ohchr.orgenglish/issues/education/training/planaction.

htmལྟྲོས།སྲོབ་ཁླིད་ཀླི་འགན་འཁུར་བའླི་སྲོབ་གྲྭའླི་མླི་སྣ་རྣམས་ལ་ཟྲེར། 

༼5ནླི་"དགྲེ་རྒན"ཞྲེས་པའང་བླིས་པར་«བསབ་ཚན་རྩ་འཛུགས་པས་དགྲེ་རྒན་གླི་གྲོ་གནས་ལ་བཏྲོན་པའླི་བསམ་འཆར»

（༡༩༦༦）ཁག་དང་པྲོ།མཚན་ླིད།ཨང1ཚན།（a）༽ 

༼6ནླི།"མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣའླི"ཚན་པ་ནླི།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་གམ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་འཆར་

གཞླིའླི་ཁྲོད་དུ་སྲོབ་ཁླིད་ཀླི་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་པ་ཡྲོངས་དང་/མཛེས་རྩལ་བྱ་བ/ཞླིབ་འཇུག་གླི་བ་བ/སློབ་མ་འམ་སི་ཚོགས་

སློབ་གསློའི་ཞབས་ཞུ་འདློན་སློད་མི་སྣ་ལ་བརྲོད།«བསབ་ཚན་རྩ་འཛུགས་པས་དགྲེ་རྒན་གླི་གྲོ་གནས་ལ་བཏྲོན་པའླི་བསམ་

འཆར»（༡༩༩༧）ཁག་དང་པྲོ།ཨང་1(f)ཚན།】 
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B.བྲེ་བག་གླི་དམླིགས་ཡུལ། 

༼༡༥༽འཚམ་གླིང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཇུས་གཞླིའླི་སྤྱླིའླི་དམླིགས་ཡུལ༼ཡླིག་ཆ་གྲོང་

མའླི་Bཁག༽ལ་གཞླིགས་ནས་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི་འགྲུབ་པར་གཤམ་གླི་དམླིགས་ཡུལ་

དྲོན་ཚན་འགའ་མངྲོན་འགྱུར་ཡྲོང་དགྲོས་བ་སྟྲེ། 

（a）མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་དང་སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླི་སྲོགས་
ཀླི་གསྲོ་སྲོང་ཇུས་གཞླིའླི་ཁྲོད་དུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ཚུད་དུ་འཇུག་པ། 

（b）རྒྱུྒྱུྱན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའླི་རྒྱལ་ཁབ་ཐབས་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་དང་
ཆྲོག་མཆན།ལག་བསྟར་བྲེད་པར་རྒྱབ་སྲོར་བྲེད་པ། 

（ c ）མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་དང་སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླི་གསྲོ་
སྲོང་ཇུས་གཞླིའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་རྒྱུ་རྲེན་གཙོ་བྲོར་སྣྲེ་སྟྲོན་གླི་རྩ་དྲོན་འདྲོན་

སྲོད་བྲེད་པ། 

（ d）རྒྱལ་སྤྱླི་དང་ས་ཁྲོངས།རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་རྩ་འཛུགས་ཀླིས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་
གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་དང་ཁྲོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྲོགས་འདྲེགས་བ་ཐུབ་པར་གཞྲོགས་

འདྲེགས་བ་དགྲོས། 

（e）ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ།ས་ཁྲོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་
པའླི་ལས་ཁུངས་དང་རྩ་འཛུགས་དབར་དུ་དྲ་རྒྱས་སྦྲྲེལ་བ་དང་།མམ་འབྲེལ་བྲེད་པར་

རྒྱབ་སྲོར་བྲེད་པ། 

C.མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་དུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོར་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་

བའླི་ལས་འགུལ། 

༼༡༦༽"མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ"ནླི་སྲོབ་ཆྲེན་ནམ་ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་འགྲོ་ཁླིད་ཀླིས་དངྲོས་
སུ་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ་ནས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་ཁུངས་ཀླི་གཞན་པའླི་སྲེ་ཁག་གླིས་



 32 / 75 

 

འདྲོན་སྲོད་བས་པའླི་སྲོབ་སྲོང་རླིགས་སྣ་ཚོགས་དང་གསྲོ་སྲོང་།ཡང་ན་མཐྲོ་འབླིང་རྲེས་ཀླི་

ཞླིབ་འཇུག་ལ་དམླིགས་པའླི་གསྲོ་སྲོང་ཚོགས་པར་ཟྲེར།7མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་ཏུ་

རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་དགྲེ་རྒན་དང་སྤྱླི་ཚོགས་ལས་བྲེད་པ།སྨན་བཅྲོས་དང་ཁླིམས་ལུགས་ཆྲེད་

ལས་མླི་སྣའླི་གསྲོ་སྲོང་དང་ངྲོས་ལྲེན་དཔང་ཡླིག་ཡྲོད་པའླི་ལས་ཁུངས་ཚུད་ཡྲོད། 

༼༡༧༽Cཡླི་ཁག་གླིས་ཚད་ཆྲེན་པྲོ་ཞླིག་གླི་སྟྲེང་ནས་འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླིའླི་དུས་རླིམ་དང་

པྲོའླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིར་མླིག་དཔྲེ་བལྟས་ཡྲོད།དམའ་རླིམ་དང་འབླིང་རླིམ།མཐྲོ་རླིམ་

སྲོབ་གསྲོ་གང་ཡླིན་རུང་།དངྲོས་གཞླིའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་མ་ལག་ཁྲོད་དུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་

འཇྲོག་རྒྱུ་ནླི།དྲེའླི་རྩ་དྲོན་དང་ཐབས་ཇུས་གཅླིག་མཚུངས་ཡླིན་པར་མ་ཟད།སྲེ་ཁག་འདླི་

དག་ཚང་མའང་སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་དབང་གླི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【མཆན།7ནླི།«བསབ་ཚན་རྩ་འཛུགས་ཀླིས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་བསབ་རླིམ་དང་དབང་ཆའླི་ཐད་ཀླི་གྲོས་གཞླི།»（༡༩༩༣）

ཨང་1(a)ཚན།】 
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1.རྒྱབ་ལྲོངས། 
༼༡༨༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཕྲོགས་ནས།ལས་འགུལ་འདླིའླི་འཆར་གཞླི་ནླི།རྒྱལ་སྤྱླིའླི་འགྲོ་བ་

མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་སྲོབ་གསྲོ་དང་རླིག་གནས་དཔྲེ་དྲེབ།ཡླིག་ཆའླི་ནང་གཏན་འཁྲེལ་བས་

པའླི་རྩ་དྲོན་དང་སྲོམ་གཞླི་དྲེ་དཔྱད་གཞླིར་བཟུང་བ་ཡླིན།དྲེའླི་ཁྲོངས་སུ«འཛམ་གླིང་འགྲོ་

བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་བསགས་གཏམ»དང་«བླིས་པའླི་ཁྲེ་དབང་སྤྱླི་ཆླིངས»དྲེ་མླིན་བླིས་
པའླི་ཁྲེ་དབང་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གླིས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བའླི་འབྲེལ་ཡྲོད་ཚད་གཞླི༼ལྷག་པར་

དུ་སྲོབ་གསྲོའླི་དབང་ཆ་མྲོང་བའླི་ཨང ༡༣པ（༡༩༩༩ལྲོ）སྤྱླིར་བཏང་རང་བཞླིན་གླི་བསམ་

འཆར་སྐྲོར་༽དང་།«ཝྲེ་ཡྲེ་ན་བསགས་གཏམ་དང་བྲེད་སྲོའླི་རྩ་འཛིན།»«སྲོབ་གསྲོ་དང་
ཚན་རླིག་རླིག་གནས་རྩ་འཛུགས་ཀླི་སྲོབ་གསྲོས་ཞླི་བདྲེ་དང་མླིའླི་ཁྲེ་དབང་ལ་སྐུལ་འདྲེད་

བྲེད་པ་དང་།དམངས་གཙོའླི་བསགས་གཏམ་དང་ཕྲོགས་བསྡུས་ལས་འགུལ་གླི་སྲོམ་

གཞླི།»«སྲོབ་གསྲོ་དང་ཚན་རླིག་རླིག་གནས་རྩ་འཛུགས་ཀླིས་སྲོབ་གསྲོར་མཐྲོང་ཆུང་བྲེད་

པ་ལ་བཀག་སྲོམ་བས་པའླི་སྤྱླི་ཆླིངས།»«བསབ་ཚན་རྩ་འཛུགས་ཀླིས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་

བསབ་རླིམ་དང་ཐྲོབ་ཐང་སྐྲོར་གླི་གྲོས་གཞླི།»དང་འབྲེལ་ཡྲོད་ས་ཁྲོངས་རང་བཞླིན་གླི་སྤྱླི་

ཆླིངས«སྲོབ་གསྲོ་དང་ཚན་རླིག་རླིག་གནས་རྩ་འཛུགས་ཀླི་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་དཔྲེ་ཁླིད་

མླི་སྣའླི་གྲོ་གནས་ཀླི་སྐྲོར།»«སྲོབ་གསྲོ་དང་ཚན་རླིག་རླིག་གནས་རྩ་འཛུགས་ཀླི་དུས་
རབས་ྲེར་གཅླིག་པའླི་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་འཛམ་གླིང་བསགས་གཏམ་ཏྲེ།མླིག་རྒྱང་རླིང་

བ་དང་འགུལ་སྲོད་བྲེད་པ»དང་།དྲེ་མླིན༢༠༠༩ལྲོའླི་སྲོབ་གསྲོ་དང་ཚན་རླིག་རླིག་གནས་

རྩ་འཛུགས་ཀླི་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་འཛམ་གླིང་གྲོས་ཚོགས་ཀླི་ཡླིག་ཆ་མཐའ་མ«མཐྲོ་རླིམ་
སྲོབ་གསྲོ་དང་ཞླིབ་འཇུག་གླིས་སྤྱླི་ཚོགས་འཕྲོ་འགྱུར་ལ་སྐུལ་འདྲེད་དང་འཕྲེལ་རྒྱས་ཁྲོད་

ཀླི་སྒུལ་ཤུགས་གཡར་བ་ཡླིན་པ»བཅས་ཡྲོད། 

༼༡༩༽༢༠༠༠ལྲོར།འཛམ་གླིང་སྲོབ་གསྲོའླི་གྲེང་སྟྲེགས་ཀླིས«ཏ་ཁར་གླི་དམངས་ཡྲོངས་

སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་འགུལ་གླི་རྩ་འཛིན:ང་ཚོའླི་ཐུན་མྲོང་གླི་དམ་བཅའ་མངྲོན་འགྱུར་བྲེད་
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པ»8འདླི་ནླི་དམངས་ཡྲོངས་ཀླི་སྲོབ་གསྲོའླི་དམླིགས་ཡུལ་དང་དམླིགས་འབྲེན་མངྲོན་
འགྱུར་བ་རྒྱུའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་རྩ་འཛིན་གཙོ་བྲོ་དང་ཐུན་མྲོང་གླི་དམ་བཅའ་ཡླིན།བ་འགུལ་གླི་རྩ་

འཛིན་གླིས«འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་བསགས་གཏམ»གླིས་རྒྱབ་སྲོར་བྲེད་
པའླི་རླིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་ཐུན་མྲོང་འཚོ་གནས་ལ་ཁ་གཏད་པའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་བསམ་

ཚོད་བསར་བསགས་བས། 

«ཏ་ཁར་བ་འགུལ་རྩ་འཛིན»གླིས་སྲོབ་གསྲོས་སྤྱླི་ཚོགས་གྲོང་བུ་སླིལ་ཤུགས་ལ་སྐུལ་
འདྲེད་བས་ཏྲེ་མླི་རྣམས་ཧུར་བརྩྲོན་གླིས་སྤྱླི་ཚོགས་འཕྲོ་འགྱུར་ལ་ཞུགས་པར་བྲེད།དྲེ་བས་

སྲོབ་གསྲོ་ནླི"རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་ཞླི་བདྲེ།གཏན་འཇགས་ཡྲོང་བ"བཅས་ཀླི་གནད་

འགག་ཏུ་རྩླིས་ཡྲོད།༼ཚན་པ༦༽«ཏ་ཁར་བ་འགུལ་རྩ་འཛིན»གླི་དམླིགས་ཡུལ་དྲུག་པ་ནླི་
ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་སྲོབ་གསྲོའླི་སྤུས་ཚད་མཐྲོར་འདྲེགས་དང་མླི་ཚང་མས་སྲོབ་ཐུབ་པར་

འགན་ལྲེན་བ་རྒྱུ།ནང་སྲོས་སུ་ཡླི་གྲེ་སྲོང་བ་དང་རྩླིས་རྒྱག་པ།གཞླི་རྩའླི་འཚོ་བའླི་ནུས་རྩལ་

ཐད་ལ་ཁས་ལྲེན་བྲེད་པ་དང་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པའླི་སྲོབ་སྲོང་གླི་གྲུབ་འབས་ལྲེན་རྒྱུ་དྲེ་

ཡླིན།9དམླིགས་ཡུལ་འདླིས་སྤུས་ལྲེགས་སྲོབ་གསྲོའླི་གྲོ་དྲོན་ལ་རྨང་གཞླི་འདྲོན་སྲོད་བས།གྲོ་

དྲོན་འདླིས་ཀྲོག་པ་དང་འབླི་བ།རྩླིས་རྒྱག་པ་བཅས་ལས་ཐྲོད་བརྒལ་བས་པ་མ་

ཟད།དམངས་གཙོའླི་སྤྱླི་དམངས་ཀླི་ནུས་པ་དང་མཐུན་སླིལ་ལ་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་པའླི་རྣམ་

འགྱུར་དྲེ་གྲུབ་འབས་གལ་ཆྲེན་ཞླིག་ཏུ་རྩླིས་ཡྲོད། 

 

 

 
【མཆན།8:http://unes】 
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༼༢༠༽«རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་གནད་དྲོན་གླི་འཛམ་གླིང་འགྲོ་ཁླིད་ཚོགས་འདུའླི་ལག་

བསྟར་འཆར་གཞླི»10ཡླིས་སྲོབ་གསྲོ་ནླི་སྲོབ་སྲོང་མཁན་ལ་ཤྲེས་བ་དང་ནུས་རྩལ།ལྟ་སྤྱྲོད་

འདྲོན་སྲོད་ཀླི་བརྒྱུད་རླིམ་ཞླིག་ཡླིན་པ་དང་།དྲེས་ཞླིང་སྲེའླི་འཕྲེལ་རྒྱས་གནད་དྲོན་དང་

སྨན་བཅྲོས་འགན་སྲུང་།གྲོང་ཁུལ་ཐྲེ་ཞུགས།ཨྲེ་ཙིའླི་ནད་དུག/ཨྲེ་ཙིའླི་ནད།ཁྲོར་ཡུག སྲོལ་

རྒྱུན་དང་ས་གནསཁད་ཐྲོན་རླིག་གནས་དང་མླི་དབང་ལ་སྲོགས་པའླི་གནད་དྲོན་གཙོ་བྲོ་

རྣམས་ཐག་གཅྲོད་ཐུབ་ཀླིན་ཡྲོད།ད་དུང་ལག་བསྟརའཆར་གཞླིས་རྒྱལ་ཁའླི་ཕྱུག་པའླི་རྒྱུན་

མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་ཀླིས་ང་ཚོའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་བྲེད་ཕྲོགས11ང་ཚོའླི་ཐྲེ་ཞུགས་རྒྱབ་སྲོར་དང་

གཞན་པའླི་རླིན་ཐང་ལྟ་བ－ཁྱད་པར་དུ་དྲང་བདྲེན་དང་འདྲ་མམ－དེར་མ་ཟད་
ང་ཚོ་དང་མླི་གཞན་པ་ཚང་མའླི་ཐུན་མྲོང་གླི་ལས་དབང་གཅླིག་མཐུན་ཡླིན་པའླི་ངྲོས་ཤྲེས་

རྲེད་པ་སྲོགས་ལ་རྟླིང་སྣྲོན་བ་ཐུབ།དྲེ་བས།འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླི་དང་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་སྲོབ་གསྲོས་རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་ཀླི་ལྲོ་ངྲོ་བཅུ༼༢༠༠༥ནས་༢༠༡༤༽ཤུགས་སྣྲོན་

རྒྱབ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་རྲོགས་འདྲེགས་ནུས་ལ།སྟྲོབས་ཤུགས་གཅླིག་སླིལ་གླིས་ཐུན་མྲོང་གླི་

སྲེམས་འཁུར་བྲེད་པའླི་གནད་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་བ་ཐུབ།12 

2.འཐབ་ཇུས། 
༼༢༡༽རླིག་གཞུང་དཔྱད་གྲེང་ལ་རང་དབང་གླི་ཁྲོར་ཡུག་ཡྲོད་པར་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་

ལས་ཁུངས་ལ་རང་བདག་དབང་ཆ་མཁྲོ་ལ།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་ནླི་ཐུན་མྲོང་གླི་བ་གཞག་

ཅླིག་གླི་ངྲོས་ནས་སླིད་གཞུང་གླིས་ངྲེས་པར་དུ་འཁུར་བའླི་འྲོས་འགན་ཞླིག་ཡླིན།དྲེ་ཡང་

ངྲེས་པར་དུ་སླིད་གཞུང་གླིས་དཔལ་འབྲོར་རྒྱབ་སྲོར13བ་དགྲོས།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་

ཁག་གླིས་ལྟྲེ་བའླི་འགན་ནུས༼ཞླིབ་འཇུག སྲོབ་ཁླིད། སྤྱླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ༽དང་ཕག་ཏུ་

བླངས་བའླི་སྤྱླི་ཚོགས་འགན་འཁུར་གླི་ཁྲོངས་སུ་སྲོབ་གསྲོས་འབད་པའླི་ཞླི་བདྲེ་འཛུགས་

སྐྲུན་དང་མླི་དབང་འགན་སྲུང་།དམངས་གཙོའླི་རླིནཐང་ལྟ་བའླི་ཀུན་སྤྱྲོད་དང་ལྡན་པའླི་

སྤྱླི་དམངས་འདུས་བར་མ་ཟད།ད་དུང་གྲོ་ལ་ཧླིལ་བྲོའླི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་ཤྲེས་བ་གསར་སྐྲུན་
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དང་མླིག་སར་གླི་མླི་དབང་ལ་འགན་སྲོང་བྲེད་པ་སྟྲེ།དཔྲེར་ན།དབུལ་ཕྲོངས་དང་མཐྲོང་

ཆུང་རྨྲེག་མྲེད་གཏྲོང་བ།འགལ་འདུས་ཀླི་བསར་འཛུགས།རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་རླིག་

གནས་སན་མང་དབར་རྒྱུས་ལྲོན་ཡྲོད་པ་བ་དགྲོས།14 

༼༢༢༽དྲེའླི་ཕླིར་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་དུ་སར་བཞླིན་ནུས་བ་

གལ་ཆྲེན་འདྲོན་བཞླིན་ཡྲོད།སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོངས་སུ"སྲོབ་ཁླིད་གནད་བསྡུས་ཀླི་ནང་དྲོན་

འདུས་བ་མ་ཟད།སྲོབ་གསྲོའླི་འཕྲེལ་རླིམ་དང་སྲོབ་ཁླིད་ཐབས་ལམ།སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོར་ཡུག་

འདྲོན་སྲེལ"15ནླི་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་གཤམ་གླི་ནང་དྲོན་

འགར་ངྲོས་འཛིན་བས་ཆྲོག་པ་སྟྲེ། 

（ a ）"སྲོབ་གསྲོས་མླི་ལ་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་པ":སྲོབ་སྲོང་གླི་གཙོ་རྒྱུ་དང་བརྒྱུད་
རླིམ།གཞན་ཡང་སྲོབ་ཁླིད་རྩ་གནད་དང་བསབ་དྲེབ།བྲེད་ཐབས་དང་གསྲོ་སྲོང་སྲོགས་ཚང་

མ་མླི་དབང་ལ་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་པར་ཕན། 

（ b ）"སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང":མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་མ་ལག་ཁྲོད་ཀླི་ལས་
བྲེད་པ་ཚང་མས་མླི་དབང་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་དང་མླི་དབང་ལག་ལྲེན་ལ་གདབ་པར་ཁག་ཐྲེག་

བྲེད་པ། 
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【མཆན།10.«རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་གནད་དྲོན་གླི་འཛམ་གླིང་འགྲོ་ཁླིད་གྲོས་ཚོགས་ཀླི་སྙན་ཞུ།»

（A/CONF.199.20）༽ 

༼11.བསབ་གཞླི་རྩྲོམ་སླིག་རྩ་འཛུགས་གླིས"སྲོབ་གསྲོས་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞླིན་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་ཐུབ།ལླིས་

ཡྲེ་ནས་ཡྲེ་ཧན་ནྲེ་སླི་པྲོའྲོ་དབར:ལྲོ་ངྲོ་བཅུའླི་དམ་བཅའླི་མས་མྲོང་བསབ་བ།"（2002）༽ 

༼12.བསབ་གཞླི་རྩྲོམ་སླིག་རྩ་འཛུགས་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྲོབ་གསྲོས་རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་

འདྲེད་གཏྲོང་བའླི་ལྲོ་བཅུའླི་ལྲོ་ལྔའླི་འཆར་གཞླི་ཨང་གླིས་བའླི་འཐབ་ཇུས།

（2010/EN/UNP/DESD/PI/1 ཤྲོག་ངྲོས9གསལ།）༽ 

༼ 13.དཔལ་འབྲོར་དང་སྤྱླི་ཚོགས།རླིག་གནས་དབང་ཆའླི་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་ཨང་རྟགས༡༣（1999）བའླི་

ཚན་པ40བར། http:www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htmལྟྲོས།གཞན་

ཡང་།2009ལྲོའླི་བསབ་གཞླི་རྩྲོམ་སླིག་རྩ་འཛུགས་འཛམ་གླིང་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཚོགས་ཆྲེན་གླི་ཡླིག་ཆ་རྲེས་

མ«མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་དང་ཞླིབ་འཇུག་གླིས་སྤྱླི་ཚོགས་གསར་བརྲེར་སྐུལ་འདྲེད་དང་འཕྲེལ་རྒྱས་ཁྲོད་ཀླི་སྒུལ་

ཤུགས་གསར་བ»ཤྲོག་ངྲོས༢:མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་ནླི་སྤྱླི་བའླི་བ་གཞག་ཅླིག་ཡླིན་པའླི་ངྲོས་ནས་དྲེའླི་ཁྲེ་ཕན་དང་

འབྲེལ་བ་ཡྲོད་མཁན་ཚང་མའམ་ཁད་པར་དུ་སླིད་གཞུང་གླི་འགན་འཁུར་ཡླིན།༽ 

༼14.2009ལྲོའླི་བསབ་གཞླི་རྩ་འཛུགས་འཛམ་གླིང་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཚོགས་ཆྲེན་གླི་མཇུག་མཐའླི་ཡླིག་

ཆ།གྲེང་གཞླི་དང་ཚན་པ2-4༽ 

༼15.བླིས་པའླི་དབང་ཆ་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གླིས་སྲོབ་གསྲོའླི་དམླིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའླི་ཨང་རྟགས1

（2001ལྲོ）ཚན་པ8】 
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༼༢༣༽རྒྱུ་རྲེན་གང་མང་ཞླིག་གླིས་སྐུལ་འདྲེད་ཀླི་ནུས་བ་ཐྲོན་སླིད་མྲོད།ལས་ཕྲོགས་འདླི་

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་དུ་འཇུག་དགྲོས་ན།གཤམ་གླི་ཁབ་ཁྲོངས་ལྔ་ནས་ལག་ལྲེན་སྲེལ་

དགྲོས། 

（a）སླིད་ཇུས་དང་འབྲེལ་ཡྲོད་ལག་བསྟར་བ་ཐབས།16 
༼༢༤༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་སླིད་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་དང་ཆྲོག་མཆན།ལག་བསྟར་བས་པ་

བརྒྱུད་ནས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་སླིད་ཇུས་ཁྲོད་ཚུད་དུ་འཇུག་པ་དང་།འདླི་ཚང་མ་ལས་

ཁུངས་ཀླི་རང་བདག་དང་རླིག་གཞུང་རང་དབང་དང་མཐུན་དགྲོས་བ་མ་ཚད་རྒྱལ་ཁབ་

སྲོ་སྲོའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁུར་ཁག་ཏུ་ལྲེན་

དགྲོས། 

༼༢༥༽སླིད་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་བྲེད་དུས་སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣ་དང་བཅས་བའླི་གཞན་པའླི་ཁྲེ་

ཕན་འབྲེལ་ཡྲོད་མཁན་གླི་ཚོགས་པའླི་ཐྲེ་ཞུགས་ཡྲོད་འྲོས། 

༼༢༦༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་མ་ལག་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་སླིད་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་

བྲེད་པའླི་གནད་འགག་གླི་ཁད་རྟགས་ཀླི་ཁྲོངས་སུ་གཤམ་གླི་དྲོན་ཚན་འགའ་འདུས་འྲོས་

ཏྲེ། 

（a）སླིད་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་དང་ཁླིམས་འཛུགས་ཀླིས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་མླི་
དབང་ཚུད་པར་ཁག་ཐྲེག་དང་།ལྷག་པར་དུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ནང་དྲོན: 

༡༽མི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁླིམས་སུ་ཚུད་པ་དང་།ཡང་ན་མླི་དབང་སྲོབ་

གསྲོའླི་བྲེ་བག་གླི་ཁླིམས་འཛུགས་ལ་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ་པ། 

༢༽ཁླིམས་འཛུགས་ཡྲོད་ཚད་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་རྩ་དྲོན་དང་མཐུན་པར་ཁག་ཐྲེག་

དང་།ཁླིམས་འཛུགས་ཁྲོད་ཀླི་ས་གཞུག་མླི་འདྲ་བའླི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་བཤྲེར་བྲེད་པ། 

༣༽སླིད་ཇུས་མླི་འདྲ་བ་སྲོ་སྲོས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཕྲོགས་ཀླི་འབྲེལ་ཡྲོད་ཞླིབ་འཇུག་

རྨང་གཞླིར་བྲེད་པ། 
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༤༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་རྩ་དྲོན་སྲོ་སྲོ་དང་མཐུན་པའླི་འབྲེལ་ཡྲོད་སྲོབ་ཆྲེན་བཅྲོས་སྲོང་

དང་དྲོ་དམ་ཐད་ཀླི་སླིད་ཇུས་དང་སྲོལ་ཡླིག་གཏན་འཁྲེལ་བྲེད་པ་དང་།དྲེའླི་ཁྲོད་དུའང་

སྲོབ་ཆྲེན་གླི་རླིག་གནས་དང་སྲོབ་ཆྲེན་འཚོ་བ་འབྲེལ་བའླི་སྲོལ་ཡླིག་གཏྲོགས། 

༥༽སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣ་བསྡུ་ལྲེན་དང་དཔྱད་ཞླིབ།གུན་གསབ།སླིག་སྲོལ་དང་ལས་འཕར་སླིད་

ཇུས།བ་ཐབས་སྲོགས་ཡྲོད་ཚད་ཀླིས་འདྲ་མམ་དང་མཐྲོང་ཆུང་མླི་བྲེད་པ།བརྩླི་འཇྲོག ལ་

རྒྱ།དྲང་གཞག་དང་མངྲོན་གསལ་གླི་མླི་དབང་རྩ་དྲོན་བརྩླི་སྲུང་བ་རྒྱུ་གཏན་འཁྲེལ་བ་

དགྲོས། 

༦༽སླིད་ཇུས་སྤྱད་ནས་ཕྲོ་མྲོའླི་ཕྲོགས་ཞྲེན་དང་བཙན་གླིས་ལུས་སྲོར་མླི་བདྲེ་བ་བཟྲོ་

བ།དྲེ་ཡང་མངལ་སྦྲུམ་པ་དང་བླིས་པ་སྲེ་བར་མཐྲོང་ཆུང་གླི་ཕྲོགས་ཞྲེན་འཛིན་པའླི་བ་སྤྱྲོད་

འགྲོག་པ་དང་།ལས་བསྡུ་དང་ག་བཀྲོལ།གསྲོ་སྲོང་དང་ལས་འཕར་སླིད་ཇུས་སྲོགས་ལ་ཞླིབ་

བཤྲེར་བས་ཏྲེ་ཕྲོ་མྲོའླི་ཕྲོགས་ཞྲེན་མྲེད་པར་བཟྲོ་བ། 

༧༽སླིད་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་བས་ཏྲེ་སྐར་འབས་གཞླིར་བཟུང་ནས་མླི་ཚང་མར་འདྲ་

མམ་སྲོས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་སྲོ་འབྲེད་དང་།17དབང་བྲོ་སྲོན་ཅན་འདུས་བའླི་གྲོམ་

ཆུང་རླིགས་ལའང་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ18མངས་བའླི་གྲོ་སྐབས་ཐྲོབ་པར་ཁག་ཐྲེག་བས་

ཏེ།དམའ་འབེབ་ལས་གཡློལ་བ།19 

༨༽མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་ནླི་རྒྱལ་ཁབ་ཀླིས་འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་རླིགས་ལ་ཆྲོག་ངྲོས་སམ་ངྲོས་

ལྲེན་དཔང་ཡླིག་སྟྲེར་བའླི་ཚད་གཞླི་ཞླིག་ཡླིན། 

【16 མཆན།སླིད་ཇུས་ཀླི་མཚན་ླིད་ནླི།གསལ་ཐག་ཆྲོད་ཕླིར་བཟྲོས་པའླི་གསལ་བསགས་ཤླིག་ཡླིན་ལ།སླིད་

ཇུས་ནླི་རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་སླིད་གཞུང་དང་གཞན་པའླི་ཁྲེ་ཕན་འབྲེལ་ཡྲོད་མཁན་ཚང་མས་མམ་འབྲེལ་སྲོས་

གཏན་འབྲེབ་བས་པ་དང་།དྲེའླི་ཁྲོངས་སུ་རྩ་དྲོན་དང་དམླིགས་ཡུལ།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་མ་ལག་ཧླིལ་བྲོ་དང་

གཞན་པའླི་ལས་བྲེད་པའླི་སླིག་སྲོལ་རང་བཞླིན་ཅན་གླི་དཔྱད་གཞླི་ཞླིག་ཡླིན། 】 
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（b）འབྲེལ་ཡྲོད་སླིད་ཇུས་ཀླི་གཅླིག་གྱུར་རང་བཞླིན་དང་འབྲེལ་བ།གཞྲོགས་
འདྲེགས་ཀླི་ནུས་བར་ཁག་ཐྲེག་བྲེད་པ། 

༡༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དྲེ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀླི་འཆར་གཞླི་

དང་རྒྱལ་ཁབ་དམངས་ཡྲོངས་ཀླི་སྲོབ་གསྲོའླི་འཆར་གཞླི།སྲོབ་གསྲོས་རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་

རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྲེད་ཀླི་ལྲོ་ངྲོ་བཅུ༼༢༠༠༥－༢༠༡༤༽འྲོག་གླི་རྒྱལ་ཁབ་སླིད་ཇུས་ཀླི་སླིག་
གཞླི་སྲོགས་སུ་ཁྲོངས་སུ་འཇུག་པ་དང་།གཞན་པའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་སླིད་ཇུས་ཡྲོངས་ཁབ་ཀླི་

ཁྲོངས་སུ་འཇུག་པ། 

༢༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་མླི་དབང་འཆར་གཞླི་དང་རླིགས་རྒྱུད་རླིང་ལུགས་

ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་ལམ་རླིགས་རྒྱུད་དམའ་འབྲེབ།ཕླི་སང་སྲེམས་ཁམས་དང་བཅས་བའླི་བཟྲོས་

བསན་བྲེད་མླི་ཐུབ་པའླི་སྣང་ཚུལ་གླི་རྒྱལ་ཁབ་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི།རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་དབུལ་

སྲེལ་རྒུད་སྲོབ་ཀླི་ཐབས་ཇུས་སྲོགས་གཞན་པའླི་འཕྲེལ་རྒྱས་སྲོམ་གཞླིའླི་ཁྲོངས་སུ་ཚུད་དུ་

འཇུག་པ། 

（c）སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣའླི་ཕྲོགས་བསྡུས་མླིླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་གསྲོ་སྲོང་སླིད་

ཇུས་བརྒྱུད་དྲེ། གཤམ་གླི་ནང་དྲོན་འདུས་བ་སྟྲེ། 
༡༽གསྲོ་སྲོང་བ་མཁན་གསྲོ་སྲོང་དང་སྲོབ་ཁླིད་མླི་སྣའླི་ལས་ཀ་མ་བས་སྲོན་དང་ལས་

གནས་སྐབས་སུ་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་དུ་འཇུག་པ། 

༢༽དགྲེ་རྒན་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག་གླི་ལས་གནས་སྲོན་དང་ལས་གནས་ཞུགས་དུས་ཀླི་སྲོབ་སྲོང་

སླིད་ཇུས་དང་འཆར་གཞླིའླི་ཁྲོད་དུ།དགྲེ་སྲོབ་དང་འབྲེལ་བའླི་ཁྲེ་དབང་དང་འགན་

འཁུར།ཐྲེ་ཞུགས་གནས་ཚུལ་གླི་རྒྱུ་ཆ། 

༣༽སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་དང་བཅས་བའླི་དམངས་ཁྲོད་ཀླི་སྤྱླི་ཚོགས་ལས་

ཁུངས་གཞན་དག་ཁས་ལྲེན་དང་ངྲོས་ལྲེན།རྒྱབ་སྲོར་བས་ཏྲེ།མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སྲོབ་སྲོང་
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གླི་བ་འགུལ་སྲེལ་བ། 

༤༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ནླི་སྲོབ་གསྲོའླི་མླི་སྣའླི་དབང་ཆ་དང་ངྲོས་དཔང་།ལས་རླིགས་

འཕྲེལ་རྒྱས་དང་བཅས་བའླི་སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་ཀླི་སྲོབ་སྲོང་བ་འགུལ་

ངྲོས་ལྲེན་ཕྲོགས་ཀླི་ཚད་གཞླི་ཞླིག་ཏུ་བལྟས་ཆྲོག 

༥༽ཚད་གཞླི་དང་སླིག་སྲོལ་གཏན་འཁྲེལ་བྲེད་པ་དང་།མླི་དབང་སྲོབ་སྲོང་ཇུས་གཞླི་

དང་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་སྲོམ་བྲེད་པ། 

（d）མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་འྲོས་འགན་སྒྲུབ་པ། 

༡༽སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་དབང་དང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོར་དང་འབྲེལ་བའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་ཡླིག་

ཆར་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ་པར་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བ། 

༢༽རྒྱལ་སྤྱླིའླི་བརྟག་བཤྲེར་དང་འབྲེལ་བའླི་ལམ་ལུགས༼མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཆླིངས་འཇྲོག་ལས་ཁུངས་ཁུངས་སྲོ་སྲོ།ལྷག་པར་དུ་བླིས་པའླི་ཁྲེ་དབང་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་

དང་དཔལ་འབྲོར།སྤྱླི་ཚོགས་དང་རླིག་གནས་དབང་ཆའླི་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་།མམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་དམླིགས་བསལ་སླིག་གཞླི་སྲོ་སྲོ། ཁད་པར་དུ་སྲོབ་གསྲོའླི་དབང་ཆའླི་གནད་

དྲོན་གླི་དམླིགས་བསལ་སྙན་ཞུ་བ།ད་དུང་རྒྱ་ཁབ་ཡུན་གཏན་གྲོས་བཤྲེར།༽ཀླི་རྒྱལ་ཁབ་

སྙན་ཞུའླི་ཁྲོད་དུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་དྲེའླི་ཕྲོགས་ཀླི་རྒྱུ་ཆ་འདུས་ཡྲོད། 

༣༽སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་དང་དམངས་ཁྲོད་སྤྱླི་ཚོགས་ཀླི་ལས་ཁུངས་

གཞན་དག་དང་བཅས་བའླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཆྲེད་མཁས་བ་སྲོགས་དང་མམ་འབྲེལ་

བྲེད་པ་དང་།གྲོང་བརྲོད་ཀླི་རྒྱལ་ཁབ་སྙན་ཞུ་འབླི་བ། 

༤༽རྒྱལ་སྤྱླིའླི་བརྟག་བཤྲེར་ལས་ཁུངས་ཀླིས་བཏྲོན་པའླི་བསམ་འཆར་སྤྱླི་བསགས་དང་

ལག་བསྟར་བྲེད་པ། 

༥༽སླིད་ཇུས་དང་འབྲེལ་བའླི་ལག་བསྟར་ཐབས་ལམ་གཏན་འཁྲེལ་དང་བྲེད་སྤྱྲོད་
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བྲེད་པ།ནུས་ལྡན་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་སླིད་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་དང་བཅྲོས་བསྒྱུར་བྲེད་ན་མངྲོན་

གསལ་གླི་སླིད་ཇུས་གསལ་བཤད་ཞླིག་དགྲོས་བ་མ་ཟད།ད་དུང་རྒྱུན་མཐུད་ཀླི་ལག་བསྟར་

འཐབ་ཇུས་ཤླིག་ཀང་ཡྲོད་དགྲོས།དྲེའླི་ཁྲོངས་སུ་གསལ་བྲོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའླི་ལག་ལྲེན་

བ་ཐབས་དང་ལམ་ལུགས།འགན་འཁུར་དང་ཐྲོན་ཁུངས་སྲོགས་གསལ་བྲོར་ཡྲོད་

དགྲོས།འདླི་ལྟའླི་ཁྲེ་ཕན་ཡྲོད་ཚད་དང་འབྲེལ་ཡྲོད་མཁན་གླི་ལག་བསྟར་འཐབ་ཇུས་ཀླིས་

སླིད་ཇུས་ཀླི་གཅླིག་གྱུར་རང་བཞླིན་དང་བཅས་བའླི་བརྟག་བཤྲེར་དང་འདླི་རྩད་ལ་འགན་

ལྲེན་བ་ཐུབ། 

（b）དགྲེ་རྒན་ཆྲེན་མྲོ་དང་སྲོབ་སྲོང་གླི་བརྒྱུད་རླིམ་དང་ཡྲོ་བད། 

༼༢༧༽གལ་ཏྲེ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་མ་ལག་ཁྲོད་དུ་འཇུག་དགྲོས་

བ་དང་བཅྲོས་བསྒྱུར་ཇྲེ་ལྲེགས་སུ་གཏྲོང་དགྲོས་ན།ངྲེས་པར་དུ་ཕྲོགས་བསྡུས་རང་བཞླིན་གླི་

བ་ཐབས་སྤྱྲོད་དགྲོས།ཇུས་གཞླིའླི་དམླིགས་ཡུལ་དང་ནང་དྲོན།ཐྲོན་ཁུངས་དང་ཐབས་

ལམ།བ་བར་དཔྱད་སྲོམ་དང་དཔྱད་འཇྲོག་བས་པ་ཚང་མ་བསྡུ་སླིག་བ་དགྲོས་བ་

དང་།དམླིགས་ས་སྲོབ་ཁང་དང་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་ལས་གཞན་པའླི་སྤྱླི་ཚོགས་

དང་རླིག་གཞུང་ཁབ་ཁྲོངས་ཕླི་ནང་གླི་དབར་ལ་གྲོགས་པྲོའླི་འབྲེལ་བ་འཛུགས་དགྲོས། 

༼༢༨༽གཤམ་གླི་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོས་མླི་དབང་སྲོབ་དཔྲོན་དཔྲེ་ལྲེགས་ཅན་མངྲོན་འགྱུར་

དང་སྲོབ་སྲོང་ལ་ངྲེས་པར་མཁྲོ་བའླི་དྲོན་འགའ་ཡླིནད་དག་གླི་ཁ་གཏད་ས་ནླི་རྒྱལ་ཁབ་

དང་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་གླི་གྲོས་གཅྲོད་པ་ཡླིན།གནས་ཚུལ་རྲེ་འགའླི་ཁྲོད་དུ་སྲོབ་

ཁླིད་ཁྲོངས་མླིའང་འདུས་བ་སྟྲེ། 

（a）དགྲེ་རྒན་ཆྲེན་མྲོ་དང་སྲོབ་སྲོང་གླི་ཇུས་གཞླི་དང་སྲོབ་ཁླིད་ཀླི་ཐད་

ནས། 
༡༽འཐབ་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་བས་ཏྲེ་མླི་དབང་ནླི་ཁབ་ཁྲོངས་སྲོ་སྲོར་རག་ལས་པའླི་
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གནད་དྲོན་ཞླིག་གླི་ངྲོས་ནས་ཚང་མ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་བསབ་ཚན－ཁླིམས་ལུགས་
དང་སྤྱླི་ཚོགས་རླིག་པ། ལྲོ་རྒྱུས་སྲོགས་སུ་འདུས་བ་མ་ཟད།ཚན་རྩལ་ཁབ་ཁྲོངས་ཀླི་བསབ་

ཚན༼དཔྲེར་ན།འཛུགས་སྐྲུན་རླིག་པ་དང་བཟྲོ་སྐྲུན་རླིག་པ།རྒྱུ་མཚན་ནླི།དྲེ་དག་འཕྲེལ་རྒྱས་

དང་ཁྲོར་ཡུག སྲོད་ཁང་། གསྲོ་རླིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པ་དང་། འབྲེལ་བ་དྲེ་བླིས་པའླི་བདྲེ་

སྲུང་དང་སྤྱླི་བའླི་འཕྲོད་བསྟྲེན།བུད་མྲེད་ཀླི་བུ་སྲེས་དབང་ཆ།ཨྲེ་ཙིའླི་ནད་དུག་གམ་ཨྲེ་ཙིའླི་

ནད།དབང་བྲོ་སྲོན་ཅན།གཞན་ཡང་སྲེ་དངྲོས་ལག་རྩལ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་རླིག་པའང་

འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པས།དྲེ་དག་ཟས་རླིགས་དང་སྲོད་ཁང་།ཁྲོར་ཡུག་སྲོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་

པ་ཞླིག་ཡླིན།༽ 

༢༽ཆྲེད་ལས་ཡྲོངས་ཀླིླི་སྲོབ་མ་ཚང་མར་མླི་དབང་ལ་འཇུག་པའླི་སྲོབ་ཁླིད་འཛུགས་

པར་གཞླིགས་པ། 

༣༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་ཁླིད་བཙུགས་ཏྲེ་ཆྲེད་ལས་སྲོ་སྲོ་བྲེ་བག་ཇླི་ལྟར་མླི་དབང་དང་

འབྲེལ་བའླི་ཐད་ལ་བགྲོ་གྲེང་བྲེད་པར་གཞླིགས་པ། 

༤༽ཆྲེད་ལས་བསབ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་དྲླི་གཞླིའླི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་ཆྲེད་དམླིགས་མླི་དབང་

ཞླིབ་འཇུག་སྲོབ་མ་དང་འབུམ་རླིམས་པ་འཕྲེལ་བའླི་ཇུས་གཞླིར་གཞྲོལ་བ། 

༥༽ཆྲེད་ལས་མང་བྲོ་དང་ཆྲེད་ལས་བརྒལ་བའླི་མླི་དབང་རླིག་གཞུང་གླི་ཇུས་གཞླི་

འཕྲེལ་རྒྱས་སུ་གཏྲོང་བ།20 

（b）དགྲེ་རྒན་ཆྲེན་མྲོ་དང་སྲོབ་སྲོང་རྒྱུ་ཆའླི་ཕྲོགས་ནས། 

༡༽བསབ་དྲེབ་དང་ལག་དྲེབ་ཞླིབ་བཤྲེར་དང་གཏན་འཁྲེལ་བཟྲོས་བ་མླི་དབང་གླི་རྩ་

དྲོན་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད།དགྲེ་རྒན་དང་སྲོབ་ཁླིད་བརྒྱུད་རླིམ་དུ་ཡར་ཐློན་སློས་ཞུགས་

རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏློང་བ་དང་།དློ་མམ་དང་འབེལ་ཡློད་མི་དབང་སློབ་གསློ་དང་སློབ་སློང་རྒྱུ་

ཆ་སློགས་ལའང་རྒྱབ་སློར་བྱ་དགློས། 
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༢༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་རྒྱུ་ཆ་མངྲོན་འགྱུར་གླི་རྩ་བ་ནླི་འབྲེལ་ཡྲོད་རླིག་གནས་རྒྱབ་

ལྲོངས་དང་བཅས་བའླི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་སྤྱླི་ཚོགས་འཕྲེལ་རྒྱས་གླི་མླི་དབང་རྩ་དྲོན་ལ་ཁག་ཐྲེག་

བྲེད་པ་དྲེ་ཡླིན། 

༣༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་སླིག་དང་མམ་སྤྱྲོད།ཡླིག་བསྒྱུར།བཅྲོས་སླིག་

སྲོགས་བ་བར་སྐུལ་མ་གཏྲོང་བ། 

༤༽རྒྱལ་ནང་ངམ་ས་ཁྲོངས་ནང་གླི་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་དངྲོས་གནས་ཡྲོངས་

ཀླིས་སྲེལ་བའླི་མླི་དབང་ངམ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་རྒྱུ་ཆ་བྲེད་སྤྱྲོད་བས་ཏྲེ།ཁླིད་སྟྲོན་དང་

སྲོབ་སྲོང་གླི་རྒྱུ་ཆ་བྲེད་པ་ཕུད།དཔྱད་གཞླིའླི་ཡླིག་ཆར་ཞླིབ་འཇུག་བྲེད་པ། 

（c）ཁླིད་སྟྲོན་དང་སྦྲགས་སྲོབ་སྲོང་ལག་ལྲེན་དང་བྲེད་ཐབས་ཀླི་ཕྲོགས་ནས། 
༡༽མླི་དབང་གླི་ཁད་ཆྲོས་མངྲོན་ཐུབ་པའླི་སྲོབ་ཁླིད་བྲེད་སྟངས་སྤྱད་ནས་སྲོབ་མ་སྲོ་

སྲོའླི་མླི་དབང་དང་ལ་རྒྱ།རང་བརྩླིའླི་བསམ་པར་བརྩླི་འཇྲོག་བ་དགྲོས་བ་མ་ཟད།དུས་

མཚུངས་སུ་རླིག་གནས་རྒྱུ་རྲེན་ལའང་བསམ་གཞླིག་བ་དགྲོས། 

༢༽སྲོབ་མ་ལྟྲེ་བར་བཟུང་བའླི་བྲེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་སྲོབ་མའླི་ནུས་བ་མཐྲོར་འདྲེགས་

དང་ཁྲོ་ཚོ་ཕན་ཚུན་ལ་འབྲེལ་འདྲྲེས་བ་རྒྱུ་སྐུལ་མ་བས་ཏྲེ།བ་འགུལ་རྩ་འཛུགས་དང་ལྟ་

སྟངས་མླི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འཚོལ་ཞླིབ་བས་ནས་དགག་པའླི་བསམ་བླྲོའླི་སྲོ་ནས་བསམ་

གཞླིག་བ་དགྲོས། 

༣༽དངྲོས་མྲོང་རྣམ་པའླི་སྲོབ་སྲོང་བ་ཐབས་སྤྱད་དྲེ།སྲོབ་མ་རྣམས་ཀླིས་འཚོ་བ་དང་

བརྒྱུད་རླིམ་ཁྲོད་མླི་དབང་གླི་མཚན་ླིད་བྲེད་སྤྱྲོད་བ་ཤྲེས་བ་དང་།གྲོང་ཁུལ་ཞླིབ་འཇུག་

དང་ཞབས་ཞུ་སྲོགས་ཤྲེས་བ། 

༤༽མླི་དབང་སྲོབ་ཁླིད་འཆར་འགྲོད་བཀྲོད་སླིག་བ་དུས་སུ་སང་བའླི་མླི་དབང་ནུས་

བ་དང་ནུས་རྩལ་གཏན་འཁྲེལ་དང་དབྲེ་མཚམས་ཡྲོད་པ་བས་ནས་ཤྲེས་རྟྲོགས༼ཤྲེས་བ་

དང་ནུས་རྩལ༽དང་སྤྱླི་ཚོགས།བརྩྲེ་བ༼རླི་ཐང་ལྟ་བ་དང་རྣམ་འགྱུར།སྤྱྲོད་སྟངས།༽ཕྲོགས་
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ནས་སྲོབ་སྲོང་གླི་གྲུབ་འབས་ལ་གཙིགས་མཐྲོང་འདྲ་མམ་བྲེད་པ། 

༥༽མླི་དབང་རྩ་དྲོན་དང་གཅླིག་གྱུར་ཡླིན་པའླི་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྤུས་ཚད་འགན་

ལྲེན་ཁག་ཐྲེག་གླི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་པ་དང་སྦྲགས་ཆྲེད་ལས་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་

སྤུས་ཚད་འགན་སྲུང་ཁག་ཐྲེག་གླི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་པ། 

（d）དགྲེ་རྒན་དང་སྲོབ་ཁླིད་རྒྱབ་སྲོར་དང་ཐྲོན་ཁུངས་ཀླི་ཕྲོགས་ནས། 

༡༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་ཁྲོད་དུ་མླི་དབང་འཕྲེལ་རྒྱས་ལ་སྲོབ་སྲོང་དང་ཐྲོན་

ཁུངས་ལྟྲེ་གནས་འཛུགས་པ་དང་།མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་གླི་རྒྱུན་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་ཀླི་ཇུས་

གཞླི་བཅྲོས་བསྒྱུར་དང་སྲོབ་ཁླིད་འཛུགས་དགྲོས་པ་དང་།སྤུས་ཚད་ལ་ཁག་ཐྲེག་དང་མླི་

དབང་སྲོབ་སྲོང་དང་ཞླིབ་འཇུག་ལ་སླིག་ཆས་འདྲོན་སྲོད་བ་ངྲེས། 

༢༽ཆ་འཕླིན་ལག་རྩལ་གསར་བ་སྟབས་བདྲེའླི་སྲོ་ནས་ཐྲོབ་ཆྲེད་དུ་དྲ་རྒྱ་དང་སྦྲྲེལ་

ནས་མླི་དབང་ཐད་ཀླི་ཆ་འཕླིན་བརྲེ་རྲེས་དང་བགྲོ་གྲེང་སྲེལ་དགྲོས།དར་ཚིགས་ཐྲོན་

ཁུངས་གསར་སྲེལ་བས་ཏྲེ་གྲོག་རྡུལ་སྲོབ་སྲོང་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་སྐུལ་འདྲེད་དང་དྲ་ངྲོས་

ནས་ཇུས་གཞླི་དང་གྲོག་རྡུལ་གྲེང་སྟྲེགས།དྲ་ངྲོས་གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱང་རླིང་སྲོབ་སྲོང་གླི་

ཇུས་གཞླི་ལ་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་པ། 

༣༽བ་དགའླི་དངུལ་འཚུགས་པར་སྐུལ་འདྲེད་བས་ཏྲེ།མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་

སྲོང་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་བའླི་བྲེད་ཐབས་སུ་སྤྱྲོད་པ། 

（c）ཞླིབ་འཇུག 

༼༢༩༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོས་ཤྲེས་བ་གསར་བ་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་མླི་དབང་ཁབ་ཁྲོངས་ཀླི་

དགག་པའླི་རང་བཞླིན་གླི་བསམ་གཞླིག་གླི་ཕྲོགས་ནས་བྲེད་ནུས་གལ་ཆྲེན་ཐྲོན་བཞླིན་

ཡྲོད།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོས་ཞླིབ་འཇུག་བརྒྱུད་ནས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་སླིད་ཇུས་དང་ལག་

ལྲེན་འདྲོན་པ་དང་།ལྷག་པར་དུ་གཤམ་གླི་འཐབ་ཇུས་བརྒྱུད་འདྲོན་པ་སྟྲེ། 
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(a)འབྲེལ་ཡྲོད་ཞླིབ་འཇུག་ལ་སྐུལ་འདྲེད་དང་མ་དངུལ་འཇྲོག་པ་སྟྲེ།ད་ལྟའླི་ལས་
ཕྲོགས་དང་མས་མྲོང་།དཔྱད་འཇྲོག་སྲོང་བརྡར་ལ་དབྲེ་ཞླིབ་དང་དཔྱད་སྲོམ་བས་ཏྲེ།ད་

ཡྲོད་ཀླི་རྨང་གཞླིའླི་སྟྲེང་གསར་བ་ཕྲོད་ལྡན་གླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཐབས་ལམ་དང་ཡྲོ་

བད་གསར་སྲེལ་དང་ཞླིབ་འཇུག་གྲུབ་འབས་རྒྱ་ཆྲེར་ཁབ་བསགས་བྲེད་པ། 

(b)སྤྱླིར་བཏང་གླི་ཞླིབ་འཇུག་ལས་གཞླི་ཞླིག་གླི་ངྲོས་ནས་འབྲེལ་ཡྲོད་ཞླིབ་འཇུག་ལ་མ་
དངུལ་གཏྲོང་དགྲོས་བ་དང་།མླི་དབང་རྩ་དྲོན་དང་བྲེ་བག་གླི་མླི་དབང་ཡླིག་དྲེབ་བྲེ་བག་

གླི་རྣམ་པར༼དཔྲེར་ན་སླིད་གཞུང་གླི་སླིད་ཇུས་དང་ཇུས་གཞླི།ཚོང་ལས་ལག་ལྲེན།གྲོང་ཁུལ་

རྲེ་ཞུ།སྤྱླི་ཚོགས་རླིག་གནས་ཚད་གཞླི༽བསྒྱུར་བ། 

(c)མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ་དང་གཞན་པའླི་རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་མ་ལག་ཁྲོད་ཀླི་མླི་
དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་ཕྲོགས་ལྲེགས་པྲོར་དཔྱད་སྲོམ་དང་བསྡུ་ལྲེན།བརྒྱུད་བསགས་བ་

དགྲོས། 

(d)འབྲེལ་བ་འཛུགས་དགྲོས་བ་སྟྲེ།ལས་གྲོགས་ཀླི་འབྲེལ་བ་དང་དྲ་རྒྱའླི་འབྲེལ་བ་སྲོགས་
བརྒྱུད་ནས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་མླི་འདྲ་བ་དང་སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་

འཛུགས།གཞན་པའླི་དམངས་ཁྲོད་ཀླི་སྤྱླི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས།རྒྱལ་ཁབ་མླི་དབང་ལས་ཁུངས་

དང་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་རྩ་འཛུགས་ཀླི་ཞླིབ་འཇུག་མླི་སྣ་སྲོགས་ཀླི་དབར་ཕན་ཚུན་ཆ་འཕླིན་བརྲེ་

རྲེས་དང་མམ་ལས་འབྲེལ་འདྲྲེས་ལ་སྟབས་བདྲེ་བཟྲོས་ཏྲེ།གསར་སྲེལ་བའླི་དབར་མླི་

དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཞླིབ་འཇུག་ལས་གཞླི་ལ་སྟབས་བདྲེ་བསྐྲུན་དགྲོས། 

(e)མླི་དབང་འཕྲེལ་རྒྱས་ཀླི་ཐྲོན་ཁུངས་ལྟྲེ་གནས་དང་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་།འཛུགས་སྐྲུན་
ནུས་བ་འདྲོན་སྲེལ་མླི་དབང་སྲོབ་སྲོང་དང་ཞླིབ་འཇུག་གླི་སླིག་ཆས་འདྲོན་སྲོད་བྲེད་པ་མ་

ཟད།དྲེར་ཅླི་ཐུབ་གང་ཐུབ་ཀླིས་རྒྱབ་སྲོར་བྲེད་པ། 

(f)བ་དགའླི་དངུལ་དང་ཞླིབ་འཇུག་དངུལ་སྲོད་ལ་སྐུལ་མ་བཏང་སྟྲེ།མླི་དབང་དང་
འབྲེལ་བའླི་ཞླིབ་འཇུག་གླི་ཐབས་ཤྲེས་སུ་སྤྱྲོད་པ། 
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(g)རྒྱལ་སྤྱླིའླི་རྩད་ཞླིབ་དང་བསྡུར་བའླི་ཞླིབ་འཇུག་ཏུ་ཐྲེ་ཞུགས་བྲེད་པ། 

(d)སྲོབ་སྲོང་ཁྲོར་ཡུག 

༼༣༠༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་དུ་ངྲེས་པར་གཏླིང་སྣྲོན་བ་དགྲོས་བ་ནླི།རླིག་གཞུང་ཁབ་

ཁྲོངས་ཀླི་མླི་སྣ་ཚང་མས་སྲེར་ཚུགས་སམ་ཐུན་མྲོང་གླིས་ཞླིབ་འཇུག་དང་སྲོབ་ཁླིད།རྩད་

ཞླིབ།བགྲོ་གྲེང་།ཡླིག་ཆ་འབླི་བཟྲོ།ཡླིག་ཆ་དཔར་འགྲེམ།གསར་གཏྲོད་དམ་རྩྲོམ་འབླི་སྲོགས་

བརྒྱུད་ནས་ཤྲེས་བ་དང་བསམ་བླྲོ་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་བརྒྱུད་བསགས་ཀླི་ལས་ལ་འཇུག་

དགྲོས།རླིག་གཞུང་རང་དབང་གླི་ཁྲོངས་སུ་མླི་སྲེར་གླི་མླིག་སར་བ་བ་སྒྲུབ་སའླི་ལས་ཁུངས་

དང་སྲེ་ཁག་ལ་རང་དབང་སྲོས་བསམ་འཆར་འདྲོན་དབང་ཡྲོད་པར་བརྲོད།དྲེ་ཡང་རྒྱལ་

ཁབ་མླི་སྣ་དང་གཞན་གང་རུང་གླིས་དམན་མཐྲོང་དང་གའ་གནྲོན་མླི་བྲེད་པའླི་གནས་

ཚུལ་འྲོག་རང་དགར་སྒྲུབ་ཆྲོག་པའླི་འྲོས་འགན་ཞླིག་ཡླིན།ཆྲེད་ལས་སམ་མཚོན་བྲེད་རང་

བཞླིན་ལྡན་པའླི་རླིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀླི་རང་དབང་ཁྲོད་དམ།ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་དྲོ་

དམ་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས་པའླི་མླི་གཞན་པས་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་ངྲོས་ལྲེན་ཐྲོབ་པའླི་མླི་དབང་གླི་

རང་དབང་བྲེད་སྤྱྲོད་ཐུབ་དགྲོས།21 

༼༣༡༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་འཇུག་པས།དྲེ་རུ་ལུས་སྲེམས་གཅླིག་

སླིལ་སྲོས་མླི་དབང་ལག་ལྲེན་གདབ་སར་གྱུར་བ་མཚོན་ཡྲོད།དྲེ་བས།ངྲེས་པར་དུ་གཤམ་གླི་

ཐབས་ཇུས་སམ་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་བརྒྱུད་དྲེ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་གླི་སྲོབ་གསྲོའླི་

དམླིགས་འབྲེན་དང་སྲོབ་གསྲོའླི་ལག་ལྲེན་དང་སྲོབ་གསྲོའླི་རྩ་འཛུགས་དང་བཅས་བའླི་བ་

བ་མླི་དབང་གླི་རྩ་དྲོན་དང་མཐུན་པར་བ་དགྲོས། 

(a)མངྲོན་གསལ་གླི་ཐུན་མྲོང་སླིད་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་དང་གསལ་བསགས་བཟྲོ་བ་
སྟྲེ།དཔྲེར་ན།སྲོབ་མ་སྲོབ་གསྲོའླི་མླི་སྣའླི་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁུར་ལ་སླིག་རླིམ་བཟྲོ་

བ།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་ཏུ་དྲག་ཤུགས་མྲེད་ཅླིང་།འདྲོད་ལྲོག་སྤྱྲོད་དང་ཚད་མླིན་གླི་



 48 / 75 

 

བར་ཆད་བཟྲོ་བ།ལུས་ཆད་གཅྲོད་པ་སྲོགས་ཀླི་བ་སྤྱྲོད་སྲུང་བ་དག་སྲུང་དགྲོས་ལ།ད་

དུང་།འགལ་འདུ་དང་དྲག་ཤུགས་ཚར་གཅྲོད།སྲོབ་ཞུགས་དང་བ་དགའླི་དངུལ།མཐྲོར་

འདྲེགས།ཡར་འཐྲེན།ཁད་པར་ཅན་གླི་ཇུས་གཞླི།ཐྲོབ་ཐང་དང་གྲོ་སྐབས་སྲོགས་ཕྲོགས་གང་

ཐད་ནས་དམན་མཐྲོང་མླི་བྲེད་པའླི་སླིད་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་བཟྲོ་དགྲོས། 

(b)མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པར་འགྲོ་ཁླིད་རླིམ་པའླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་
འབྲེལ་བའླི་དབང་ཆ་མངྲོན་གསལ་ཡྲོད་པར་མ་ཟད།མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ལག་བསྟར་དང་

འཕྲེལ་རྒྱས་ཕྲོགས་ལས་ཕྲོགས་གསར་བ་འདྲོན་པའླི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད། 

(c)སླིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བས་ཏྲེ།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་ཁུངས་ཀླི་སྲོབ་གསྲོ་བ་ཡྲོངས་
དང་སྲོབ་གསྲོའླི་གཞྲོགས་འདྲེགས་པ༼དཔྲེ་མཛོད་ཁང་བདག་གྲེར་མཁན་དང་ཡླིག་ཆ་

དྲོ་དམ་པ།ཞླིབ་འཇུག་ལག་རྲོགས།སླིད་འཛིན་དྲོ་དམ་པ༽སྲོགས་ཀླི་མླི་དབང་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་

དང་སྲུང་སྲོབ་བ་དགྲོས། 

(d)སྲོབ་མའླི་སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་ལ་ཁག་ཐྲེག་བས་ཏྲེ།གྲོས་གཅྲོད་ལ་ཐྲེ་ཞུགས་བས་
ནས་རང་ླིད་ཀླི་བ་འགུལ་རྩ་འཛུགས་བརྒྱུད་རང་ླིད་ཀླི་ཁྲེ་ཕན་མཚོན་པ་དང་སྙྲོམ་སླིག 

རང་ླིད་ཀླི་ཁྲེ་ཕན་རང་བདག་སྲོས་མཚོན་པར་བ་དགྲོས། 

(e)ན་གཞྲོན་ཚོགས་ཁག་དང་དམངས་ཁྲོད་སྤྱླི་ཚོགས།ས་གནས་སླིད་གཞུང་མམ་
འབྲེལ་སྲོས་དུས་སྟྲོན་དང་གྲོས་ཚོགས།འགྲེམ་སྟྲོན་སྲོགས་ཁད་པར་ཅན་གླི་དུས་ཆྲེན་བསྡུས་

ཏྲེ།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་མང་ཚོགས་ཀླི་མླི་དབང་འདུ་ཤྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་མཐྲོར་འདྲེགས་

ཁབ་རྒྱ་ཆྲེ་རུ་འགྲོ་བའླི་ནུས་བ་ཇྲེ་ཆྲེ་འགྲོ་བཞླིན་ཡྲོད། 

(f)གྲོང་ཁུལ་གླི་མླི་དབང་གནད་དྲོན་དང་འབྲེལ་བའླི་སྲོབ་མའླི་བསབ་ཕླིའླི་ལས་གཞླི་
དང་ཞབས་ཞུ་ལག་ལྲེན་དྲོན་འཁྲོལ་དང་སྐུལ་འདྲེད་བ་དགྲོས།དཔྲེར་ན།སྲེར་བསྟྲེན་སྨན་

ཁང་འཛུགས་པ་དང་རླིན་མྲེད་ཁླིམས་ལུགས་འདྲླི་རྩད་འདྲོན་སྲོད་བྲེད་པ།ཡང་ན་མླི་

དབང་དྲེ་སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་སམ་གཞན་པའླི་དམངས་ཁྲོད་སྤྱླི་ཚོགས་ལས་
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བྲེད་པའླི་སར་སྲོབ་སྲོང་བ་དགྲོས། 

 (e)མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པའླི་སྲོབ་གསྲོ་དང་ཆྲེད་ལས་འཕྲེལ་

རྒྱས་གཏྲོང་བ། 
༼༣༢༽ལས་རླིགས་འགན་འཁུར་དང་མླིག་དཔྲེའླི་ནུས་བ་འདྲོན་དུས།སྲོབ་ཁླིད་མཁན་གླི་མླི་

དབང་རླིན་ཐང་ལྟ་བ་དང་ལག་རྩལ།རྣམ་འགྱུར།སྒུལ་ཤུགས།ལས་ཕྲོགས་སྲོགས་སྲོབ་ཁླིད་

ཐད་ནས་འགན་ཆྲེན་པྲོ་འཁུར་ཡྲོད།དྲེའླི་ཕླིར།དགྲེ་རྒན་གླི་ཆྲེད་ལས་གྲོ་གནས་ལ་བརྩླི་

བཀུར་དང་འྲོས་འཚམ་གླི་མླི་དབང་སྲོབ་སྲོང་གླི་འགན་འཁུར་རྒྱུ་གལ་ཆྲེ། 

༼༣༣༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པའླི་སྲོབ་གསྲོ་དང་ཆྲེད་ལས་འཕྲེལ་རྒྱས་ཁྲོད་དུ་མླི་

དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་འཐབ་ཇུས་སུ་འདླི་དག་འདུས་བ་སྟྲེ། 

(a)ལས་གནས་སུ་ཞུགས་སྲོན་དང་ལས་གནས་སུ་ཡྲོད་པའླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་
གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་ཁླིད་དུ་གཤམ་གླི་རྒྱུ་རྲེན་འགའ་འདུས་བ་སྟྲེ། 

༡༽མླི་དབང་དང་མླི་དབང་གླི་རྒྱ་ཁབ་རང་བཞླིན།ཁ་བལ་མླི་རུང་པའླི་རང་བཞླིན་དང་

ཕན་ཚུན་བརྟྲེན་རྲེས་ཀླི་རང་བཞླིན་དང་བཅས་བའླི་སྲུང་སྲོབ་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའླི་

ཤྲེས་བ་དང་རྒྱུས་ལྲོན། 

༢༽ཆྲེད་སྲོང་སྣ་མང་དང་ཆྲེད་ལས་བརྒལ་བའླི་མླི་དབང་གླི་ལྟ་ཕྲོགས། 

༣༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་འབྲེལ་བའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་གཞུང་ལུགས་དང་།དངྲོས་གཞླི་དང་

དངྲོས་གཞླི་མ་ཡླིན་པ།དངྲོས་གནས་མླིན་པའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་དབར་གླི་འབྲེལ་བ། 

༤༽མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་དགྲེ་རྒན་དང་སྲོབ་སྲོང་བ་ཐབས།སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པ་

སྲོགས་ཀླིས་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཐྲོན་པའླི་ནུས་བ། 

༥༽སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པའླི་དམངས་གཙོའམ་མླི་དབང་རྩ་དྲོན་དང་མཐུན་པའླི་སྤྱླི་

ཚོགས་ནུས་རྩལ་དང་འགྲོ་ཁླིད་ལས་ཕྲོགས། 
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༦༽སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པ་དང་སྲོབ་མའླི་དབང་ཆ་དང་འྲོས་འགན།སྲོབ་གྲྭའླི་མླི་དབང་

ཐད་ཀླི་གནད་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་བ་རྒྱུ། 

༧༽ད་ཡྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲོབ་ཁླིད་རྒྱུ་ཆའླི་ཆ་འཕླིན་དང་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་

གསྲོའླི་ལས་བྲེད་པ་ཞླིབ་བཤྲེར་དང་སྲོབ་ཁླིད་རྒྱུ་ཆ་གདམས་ཀ རྒྱུ་ཆ་གསར་བ་གསར་སྲེལ་

གླི་ནུས་བར་སྲོབ་སྲོང་བ་རྒྱུ། 

(b)ཡང་དག་པའླི་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་ཐབས་གཏན་འཁྲེལ་དང་བྲེད་སྤྱྲོད་བ་རྒྱུ། 
༡༽ནར་སྲོན་སྲོབ་མའླི་ཁད་ཆྲོས་དང་འཚམ་པའླི་སྲོབ་སྲོང་བ་ཐབས་སྤྱྲོད་པའམ།ཡང་

ན་སྲོབ་མ་ལྟྲེ་བར་བས་བའླི་བྲེད་ཐབས།ཡར་ཐྲོན་རང་བཞླིན་དང་རང་བརྩླིའླི་བསམ་

པ།བརྩྲེ་བའླི་ཐད་ཀླི་འཕྲེལ་རྒྱས་གནད་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་བ་རྒྱུ་དང་།སྲོབ་མའླི་རླིན་ཐང་ལྟ་

བ་དང་བ་སྤྱྲོད་ཀླི་ངྲོས་འཛིན་སྲོགས་མཐྲོར་འདྲེགས་སུ་གཏྲོང་བ། 

༢༽མླི་དབང་སྲོབ་སྲོང་དང་འཚམ་པའླི་བ་ཐབས་སྤྱྲོད་པ་སྟྲེ།དཔྲེར་ན།བྲེད་སྤྱྲོད་ཐྲེ་

ཞུགས་དང་ཕན་ཚུན་མམ་འགུལ།མམ་ལས་དང་མས་མྲོང་།ལག་ལྲེན་སྲོགས་ཀླི་བྲེད་

ཐབས་མཁྲོ་བར་མ་ཟད།རླིག་གནད་རྒྱུ་རྲེན་ལའང་བསམ་གཞླིགས་བ་དགྲོས།གཞུང་ལུགས་

དང་དངྲོས་ཡྲོད་ཟུང་འབྲེལ།བ་བའླི་ལས་ཡུལ་དཔྲེ་འཛུགས།ལྷག་པར་དུ་སྲོབ་ཁླིད་དུས་སུ་

སང་བའླི་ནུས་རྩལ་ལ་ཚོད་རྒྱུགས་ལྲེན་པ། 

(c)སྲོབ་སྲོང་དང་འཚམ་པའླི་ཡླིག་ཆ་དང་རྒྱུ་ཆ་བཟྲོ་བའམ་འགྲེམ་སྲེལ་བ་བ། 
༡༽མླི་དབང་སྲོབ་སྲོང་གླི་གྲོ་རླིམ་ཁྲོད་ཀླི་ལས་ཕྲོགས་གསར་བ་མང་པྲོ་བསྡུ་ལྲེན་དང་

ཁབ་བསགས།བརྲེ་རྲེས་བྲེད་པ། 

༢༽སླིབ་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་དང་སྤྱླི་དམངས་སྤྱླི་ཚོགས།སྲེ་ཁག་གཞན་པས་

ཇུས་འགྲོད་བཟྲོས་བའླི་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་ཐབས་ལྲེགས་སླིག་དང་ཁབ་བསགས་བྲེད་པ། 

༣༽ལས་གནས་སྲོབ་སྲོང་བ་འགུལ་ལ་སྤྱྲོད་རྒྱུའླི་རྒྱུ་ཆ་འབླི་བ། 

༤༽དྲ་ངྲོས་སུ་བཟྲོ་བཞླིན་པའླི་རྒྱུ་ཆ་དང་ནུས་ཁུངས་བཟྲོ་བ། 
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(d) སྲོབ་གསྲོ་དང་སྲོབ་སྲོང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའླི་དབར་གླི་ལས་ཕྲོགས་ལྲེགས་པྲོ་འདྲོན་
སྲོད་བ་དགྲོས། 

(e)རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྲོབ་གསྲོ་དང་སྲོབ་སྲོང་བ་འགུལ་ལ་སྐུལ་འདྲེད་དང་ཐྲེ་ཞུགས།བརྲེ་
རྲེས་བ་དགྲོས། 

(f)སྲོབ་སྲོང་བ་འགུལ་ལ་དཔྱད་འཇྲོག་བ་དགྲོས་ཏྲེ།རང་ླིད་དཔྱད་འཇྲོག་
དང་།སྲོབ་མས་སྲོབ་སྲོང་བ་འགུལ་ཀླི་འབྲེལ་ཡྲོད་རང་བཞླིན་དང་ལས་ཆྲོད་ནུས་བ།ཤུགས་

རྲེན་ལ་བཟུང་བའླི་ལྟ་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡྲོད་པ་བ་དགྲོས། 

3.ལས་བྲེད་པ། 

༼༣༤༽སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་གམ་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་གླིས་གཙོར་ལག་ལྲེན་འྲེར་

གཞླི་འདླིའླི་ལག་བསྟར་བ་བ་ཁག་ཅླིག་གླི་འགན་འཁུར་ཡྲོད་ལ།གཞན་པའླི་འབྲེལ་ཡྲོད་

སླིབ་གཞུང་ལས་ཁུངས༼དཔྲེར་ན།ནྲོར་སླིད་ལས་ཁུངས།༽མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་

དང་འབྲེལ་ཡྲོད་གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་གླིང་དང་མམ་འབྲེལ་བས་ཏྲེ།དྲེའླི་འགན་འཁུར་ཆུ་ཚད་

ལས་ཁུངས་ཀླི་རང་བདག་གླི་ཆུ་ཚད་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཧྲེ་བག་ཡྲོད་སླིད། 

༼༣༥༽གྲོང་བརྲོད་ཀླི་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའླི་ལས་བྲེད་པ་ཚང་མས་གཤམ་གླི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་

དང་རྩ་འཛུགས་ལ་མམ་འབྲེལ་གཏླིང་ཟབ་བ་དགྲོས། 

(a)མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་མླི་སྣའླི་མམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། 

(b)སྲོབ་མའླི་ཚོགས་པ་དང་སྲོབ་མའླི་མཐུན་ཚོགས། 

(c)ཁླིམས་འཛུགས་ལས་ཁུངས་ཏྲེ།སྲོབ་གསྲོ་དང་འཕྲེལ་རྒྱས།མླི་དབང་ངམ་མླི་དབང་
སྲོབ་གསྲོའླི་གནད་དྲོན་གྲོས་ཚོགས་ཨུ་ཡྲོན་ཁང་དང་འདྲླི་རྩད་ཚོ་ཆུང་། 

(d)རྒྱལ་ཁབ་མླི་དབང་ལས་ཁུངས་ཏྲེ།དཔྲེར་ན།བརྟག་བཤྲེར་པ་དང་མླི་དབང་ཨུ་ཡྲོན་
ཁང་། 
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(e)ཙི་ཙེ་སྲོབ་ཆྲེན་དང་བསབ་གཞླི་རྩྲོམ་སླིག་རྩ་འཛུགས་སྲོབ་ཁླིད་འཆར་གཞླིའླི་
འབྲེལ་ཡྲོད་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག 

(f)རྒྱལ་ཁབ་སྲོབ་གླིང་དང་སྲོབ་ཆྲེན་དྲ་རྒྱ། 

(g)བསབ་གཞླི་རྩ་འཛུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨུ་ཡྲོན་ཁང་། 

(h) སྲོབ་གསྲོ་ཞླིབ་འཇུག་ཁང་། 

(i)རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཏྲེ།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་
སྲོང་དང་ནུས་ཁུངས་ལྟྲེ་གནས།ཞླིབ་འཇུག་ཁང་སྲོགས་འདུས། 

(j)གལ་སླིད་ཡྲོད་ན།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་བྲེད་གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་གླིང་ཡང་གཏྲོགས། 

(k)སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས། 
༼༣༦༽གཞན་པའླི་ཁྲེ་ཕན་དང་འབྲེལ་ཡྲོད་མཁན། 

(a)སྨྱན་མང་གཟུགས། 

(b)ཆྲོས་ལུགས་ལས་ཁུངས། 

(c)གྲོང་ཁུལ་གླི་འགྲོ་ཁླིད་དང་ས་གནས་རུ་སྲེའླི་ལས་ཁུངས། 

(d)ས་གནས་མླི་དམངས་དང་ཚོ་ཁག་ཉུང་གས། 

(e)ཁྲེ་ལས་སྲེ་ཁག 

D.གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླིའླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་

ལས་འགུལ་ལ་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་པ། 
༼༣༧༽ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིDཁག་གཅླིག་བསྡུས་བས་ན་ནར་སྲོན་ཆྲེད་ལས་མླི་སྣའླི་མླི་

དབང་སྲོབ་གསྲོར་སྲོབ་སྲོང་གླི་རྒྱུན་མཐུད་འཆར་གཞླི་ཞླིག་ཡླིན།ཁྲོ་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལས་

བྲེད་པ་ཡླིན་པའླི་ངྲོས་ནས།དྲོ་དམ་གླི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་ཡྲོད་པའླི་མླི་དབང་ལ་བརྩླི་འཇྲོག་དང་

སྲུང་སྲོབ།མངྲོན་འགྱུར་ཡྲོང་བར་མངྲོན་གསལ་གླི་འགན་འཁུར་ཡྲོད། 
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(a)གཞུང་ཞབས་པ།—རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་བཅའ་ཁླིམས་དང་སླིད་གཞུང་གླི་སླིག་གཞླིར་
གཞླིགས་ན།སླིད་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀླི་དཔྲོན་པྲོ་དང་ཐག་གཅྲོད་པ།ཕླི་འབྲེལ་དཔྲོན།ས་

གནས་སླིད་གཞུང་དང་གྲོང་ཁྲེར་སླིད་གཞུང་དང་བཅས་བའླི་ནྲོར་སླིད་དང་དཔལ་འབྲོར་

ལས་ཁུངས་ཀླི་ལས་ཀ་བ།སྤྱླི་བའླི་འཕྲོད་བསྟྲེན་ཆྲེད་ལས་མླི་སྣ་དང་སྤྱླི་ཚོགས་ལས་བྲེད་པ་

སྲོགས་ཀང་འདུས་སླིད། 

(b)ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དྲེ་ཡང་ྲེན་རྟྲོག་པ་དང་བཙོན་ཁང་གླི་བ་བ་སྒྲུབ་མཁན།མཐའ་
སྲུང་ྲེན་རྟྲོག་པ་དང་བདྲེ་སྲུང་དབང་ཆ་ཡྲོད་པའླི་བདྲེ་འཇགས་རུ་ཁག་དང་དམག་

དཔུང་སྲོགས་འདུས། 

(c)དམག་དཔུང་། 
༼༣༨༽གྲོང་བརྲོད་ཀླི་ལས་རླིགས་ཚོགས་ཁག་གླི་བྲེད་ནུས་དང་འྲོས་འགན་གཏན་ནས་མླི་

འདྲ་སྟྲེ།དྲེའླི་ལམ་ལུགས་དང་རྩ་འཛུགས་རླིག་གནས།སྤྱྲོད་པར་འཚམ་པའླི་བྲེ་བག་གླི་རྒྱལ་

སྤྱླིའླི་མླི་དབང་ཚད་གཞླིར་བར་ཁད་ཆྲེན་པྲོ་ཡྲོད་ལ།ཁབ་ཁྲོངས་རྒྱ་ཆྲེ་ཞླིང་ཁག་འདླིས་ལས་

རླིགས་འདླི་དག་ལ་སྤྱླིར་བཏང་རང་བཞླིན་གླི་འཐབ་ཇུས་བཏྲོན་པས།བྲེ་བག་གླི་དཔྲེ་བརྲོད་

ཀང་གཞག་ཆྲོག 

1.རྒྱབ་ལྲོངས། 
༼༣༩༽གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླིའླི་ཐད་ནས།ད་ཐྲེངས་ཀླི་འཆར་

གཞླིས《འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་བསགས་གཏམ》དང་བཅས་བའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་

མླི་དབང་ཆླིངས་ཡླིག་ལ་མ་དཔྲེ་བལྟས་བ་སྟྲེ།《སྤྱླི་དམངས་ཀླི་ཁྲེ་དབང་དང་ཆབ་སླིད་

དབང་ཆའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྤྱླི་ཆླིངས།》《དཔལ་འབྲོར་དང་སྤྱླི་ཚོགས།རླིག་གནས་དབང་ཆའླི་

རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྤྱླི་ཆླིངས།》《རྣམ་པ་མླི་འདྲ་བའླི་རླིགས་རྒྱུད་དམན་འབྲེབ་རྨྲེག་མྲེད་བཟྲོ་བའླི་

རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྤྱླི་ཆླིངས》《ངན་ཁླིམས་དང་གཞན་པའླི་གདུག་རྩུབ་ཁ་ཞླིང་མླི་ཆྲོས་དང་མླི་
མཐུན་པར་མླི་གཤླིས་ལ་དམའ་འབྲེབ་བྲེད་པའླི་ལས་སྟངས་དང་ཁླིམས་གཅྲོད་གཏན་
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འགྲོག་བྲེད་པ》《རྣམ་པ་མླི་འདྲ་བའླི་བུད་མྲེད་ལ་མཐྲོང་ཆུང་མླི་བྲེད་པའླི་སྤྱླི་ཆླིངས》

《བླིས་པའླི་དབང་ཆའླི་བཅའ་ཁླིམས》《གནས་སྲོའླི་བཟྲོ་བ་དང་དྲེའླི་ཁླིམ་ཚང་ནང་

མླིའླི་དབང་ཆའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྤྱླི་ཆླིངས》《དབང་བྲོ་སྲོན་ཅན་གླི་ཁྲེ་དབང་སྤྱླི་ཆླིངས》བཅས་
ཀང་འདུས། 

༼༤༠༽དྲེ་ལས་གཞན།མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླིས་ད་དུང་རྒྱུན་མཐུད་ཀླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་ཡླིག་

དྲེབ་མང་དུ་བཟྲོས་ཡྲོད་དྲེ།དཔྲེར་ན།བསམ་འཆར་དང་གཞླི་རྩའླི་རྩ་དྲོན།བ་སྤྱྲོད་སྲུང་བ་

སྲོགས།ལས་རླིགས་འགའ་ཤས་ཀླི་མང་ཚོགས་ཀླིས་མླི་དབང་གླི་ཚད་གཞླི་ལྟར་ལས་འགན་

སྒྲུབ་པར་ཞླིབ་ཚགས་ཀླི་ཁླིད་སྟྲོན་གནང་ཡྲོད། 

༼༤༡༽དཔྲེར་ན།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣའླི་ཡླིག་ཆ་དང་དཔྲེ་དྲེབ་ཐད་ནས། 

 《ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣའླི་བ་སྤྱྲོད་སྲུང་བ།》 

 《ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣའླི་དྲག་ཤུགས་དང་མཚོན་ཆ་སྤྱྲོད་པའླི་གཞླི་རྩའླི་རྩ་དྲོན།》 

 《ྲེས་བསགས་དང་དབང་ཆ་རང་དགར་སྤྱད་པའླི་ལས་ཀླིས་གནྲོད་འཚེ་ཐྲེབས་

མཁན་པར་སྤྱླི་བའླི་བདྲེན་ལུགས་ཐྲོབ་པའླི་གཞླི་རྩའླི་རྩ་དྲོན་བསགས་གཏམ།》 

 《མླི་ཚང་མ་བཙན་ཁླིད་བྲོར་མྲེད་འབྱུང་བར་སྲུང་སྲོབ་བྲེད་པའླི་བསགས་གཏམ།》 

 《ནུས་ལྡན་སྲོས་ཁླིམས་ཕླིའླི་ཐག་གཅྲོད་དང་གང་འདྲོད་ཐག་གཅྲོད་བྲེད་པར་སྲོན་
འགྲོག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྲེད་པ་དང་།འདྲླི་གཅྲོད་བས་རྲེས་ཁླིམས་ཐག་གཅྲོད་པའླི་རྩ་

དྲོན།》 

 《ངན་ཁླིམས་དང་གདུག་རྩུབ་ཁ་ཞླིང་མླི་ཆྲོས་དང་མླི་མཐུན་པར་མླི་གཤླིས་ལ་
དམན་འབྲེབ་ཀླི་ཆ་ལྡན་པའླི་བ་སྟངས་དང་ཁླིམས་གཅྲོད་རྩད་ཞླིབ་དང་ཟླིན་ཐྲོར་

འགྲོད་པའླི་རྩ་དྲོན།》 

 《མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བཀག་ར་མ་ཡླིན་པའླི་ཚད་གཞླི་ཆྲེས་དམའ་བའླི་སླིག་

སྲོལ།》《ཏུང་ཅླིན་སླིག་ཡླིག》 
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 བཀག་ར་མཁན་དང་བཙོན་མ་ཡླིག་ཆ་ཐད《བཙོན་མར་ཐྲོབ་ཐང་གླི་ཆྲེས་དམའ་

བའླི་ཚད་གཞླི་སླིག་སྲོལ།》《བཙོན་མའླི་ཐྲོབ་ཐང་གཞླི་རྩའླི་རྩ་དྲོན།》《རྣམ་པ་མླི་

འདྲ་བའླི་བཀག་ར་དང་འཛིན་བཟུང་ཐྲེབས་པའླི་མླི་ལ་སྲུང་སྲོབ་བྲེད་པའླི་རྩ་དྲོན།》 

ཁླིམས་སྲོང་ཡླིག་དྲེབ་ཐད་ནས（《མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ན་གཞྲོན་ཁླིམས་འགལ་

སྲོན་འགྲོག་རྩ་དྲོན།》（《ལླིས་ཡྰ་ཏླི་རྩ་དྲོན།》）《མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ན་གཞྲོན་

ཁླིམས་སྲོང་ཚད་དམའླི་སླིག་སྲོལ།》（《པྲེ་ཅླིན་སླིག་ཡླིག》）《མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀླི་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་བས་ཟླིན་པའླི་ན་གཞྲོན་ལ་སྲུང་སྲོབ་སླིག་སྲོལ།》《ྲེས་དྲོན་

ཁླིམས་སྲོང་མ་ལག་ཁྲོད་ཀླི་བླིས་པའླི་གནད་དྲོན་ལས་འགུལ་ཕྲོགས་སྟྲོན།》） 

༼༤༢༽བྲེ་བག་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་མླི་དབང་ཚད་གཞླིས་དུས་མཚུངས་སུ་ཡླིག་རླིགས་ལས་གནས་ཀླི་

སྲེ་ཁག་གམ་དམག་དཔུང་། 

2.འཐབ་ཇུས། 
  (a) གསློ་སློང་དང་དའེ་ིའབལེ་ཡློད་ཀ་ིསདི་ཇུས། 
གལ་ཏེ་གསློ་སློང་གིས་གང་དེའི་སློད་ལམ་དང་ལས་ཀའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་ལ་སློན་

དཔགས་ཀི་ནུས་པ་ཐློན་དགློས་ན།  གསློ་སློང་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་སློབ་མ་དེ་ཡློད་སའི་རྩ་

འཛུགས་སམ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབེལ་ཡློད་སིད་ཇུས་དང་འབེལ་བ་འཛུགས་དགློས་པ་མ་

ཟད།  ད་དུང་མངློན་གསལ་གི་ཁག་ཐེག་ཡློད་དགློས།  གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁིམས་འཛིན་

པ་དམག་མི་བཅས་ལ་མཚོན་ན་གཤམ་གསལ་གི་ཐབས་ཇུས་སློད་ཆློག་སྟེ། 

（a） ལས་འགན་མ་ཁུར་སློན་དང་འཁུར་སྐབས་ཀི་གསློ་སློང་སིད་ཇུས་ལ་བརྟག་དཔྱད་
བྱེད་པ་དང་།   ན་མཁན་མང་ཚོགས་ཀི་མི་དབང་གི་བསབ་གཞི་ལས་འགན་མ་ཁུར་སློན་

གི་ངེས་སློང་བསབ་ཚན་དུ་འདེམས་པ།   

（b） ལས་འགན་མ་ཁུར་སློན་དང་འཁུར་སྐབས་ཀི་ཕློགས་བསྡུས་མི་དབང་གསློ་སློང་
སིད་ཇུས་ལག་བསྟར་དང་སྐུལ་འདེད་གཏློང་བ།  གསློ་སློང་འདིའི་རིགས་ལས་རིགས་ཐློབ་
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ཐང་དང་ལས་གནས་སློར་བའི་བཙན་ཤེད་རང་བཞིན་གི་ཚད་གཞིར་འཇློག་པ།  

（c） སིད་ཇུས་དང་གདན་ཞུའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་དང་། ལྷག་པར་དུ་དམའ་རིམ་
མང་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་འཛུགས་ཐུབ་པའི་མི་སྣ་གསློ་སློང་བྱེད་དགློས་སྟེ།  དཔེར་ན་བྱིས་

པ་དདང་བུད་མེད།   གྲངས་ཀ་ཉུང་བའི་ཚོགས་པ།  དབང་བློ་སློན་ཅན་སློགས་ཀི་གནད་

དློན་ཐག་གཅློད་པར་ཆེད་ལས་མི་སྣ་མཁློ།  

（d）  མི་དབང་གསློ་སློང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐློར། 
༡༽གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁིམས་འཛིན་པ།   དམག་མི་བཅས་ལ་མི་དབང་གསློ་སློང་གི་

ཆ་རེན་མཁློ་འདློན་བྱེད་པ།    དཔློན་གནས་ལ་ལར་ཐེངས་གཅིག་ཅན་གི་གསབ་སློབ་

བསབ་ཚན་བཀློད་སིག་མི་བྱེད་པར།   ཅུང་འཐུས་སློ་ཚང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསློ་སློང་སེ་

ཚན་ཞག་འཛུགས་པར་སྐུལ་འདེད་གཏློང་བ་དང་།  འབེལ་ཡློད་སེ་ཁག་དང་སི་ཚོགས་ཀི་

སེ་ཚན་སློ་སློ་ཟབ་ཞུགས་བྱེད་པ།  

  ༢༽འགན་མ་ཁུར་སློན་དང་འཁུར་སྐབས་ཀི་གསློ་སློབ་བསབ་ཚན་སློ་སྲོར་བརྟག་དཔྱད་

བྱས་ནས།  མི་དབང་གི་རྩ་དློན་དང་ཚད་གཞི་འབེལ་ཡློད་ཀི་རིག་ཚན་ནང་དུ་འཇློག་པ་

དང་།   བབ་བསྟུན་གིས་མི་དབང་གསློ་སློང་གི་བསབ་ཚན་འཐུས་སློ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏློང་

དགློས།  

   ༣༽རིག་གཞུང་ལས་གེར་བའི་གསློ་སློང་སློབ་གྲྭ་དང་།  སིད་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ   ེན་

རྟློག་པའི་སློབ་གྲྭ   དམག་གི་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀིས་གཞི་གཅིག་ཅན་གི་མི་དབང་གི་ལྟྲེ་གནས་

འཛུགས་པ། 
   ༤༽གལ་སླིད་ལག་ཏུ་བསྟར་ཐུབ་ན།གསྲོ་སྲོང་བྲེད་མཁན་གླི་གསྲོ་སྲོང་ནླི་ཨང་དང་པྲོར་

བརྩླི་དགྲོས་ལ།སར་གླི་སླིག་གཞླི་དང་རྩ་འཛུགས།ལས་ཁུངས་ལ་ཕླིར་ལྲོག་རྲེས་རྒྱུ་ཆ་དང་

ཤྲེས་བ་བརྒྱུད་སྲོག་བྲེད་མཁན་ལ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སྲེལ་དགྲོས།དྲེ་ལྟར་བྲེད་ན་གསྲོ་སྲོང་

ཇུས་གཞླི་ལ་མདའ་གཅླིག་གླིས་ཤ་བྲོ་གླིས་གསྲོད་ལྟ་བུའླི་བྲེད་ནུས་ཐྲོན་ཐུབ།གསྲོ་སྲོང་
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བྲེད་མཁན་ལ་གསྲོ་སྲོང་བ་སྐབས།གསྲོ་སྲོང་ཇུས་གཞླིའླི་ཁྲོད་གསྲོ་སྲོང་བྲེད་ཐབས་དང་

འཆར་འགྲོད་ཀླི་བསབ་ཚན་ཡང་འདུ་འྲོས། 

   ༥༽ལས་རླིགས་མླི་གཅླིག་པའླི་ཚོགས་ཁག་གསར་དུ་འཇུག་པ་ལ་སྐུལ་སྲོང་ཐབས་ཇུས་

འཐྲེན་ཏྲེ།མླི་དབང་གླི་གསྲོ་སྲོང་ཇུས་གཞླིར་ཞུགས་པར་སྐུལ་འདྲེད་བ་རྒྱ་ལའང་བསམ་བླྲོ་

གཏྲོང་བ། 

    ༦༽རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའླི་ལམ་ལུགས་གཞླིར་བཟུང་ནས།ལམ་ལུགས་ཅན་གླི་མླི་དབང་གསྲོ་

སྲོང་ལ་གདྲེང་འཇྲོག་དང་ཕན་འབས་དཔྱད་འཇྲོག་མ་ལག་ཅན་དུ་གཏྲོང་བ། 

 (e)གསྲོ་སྲོང་ནླི་ཁྲེར་ཚུགས་ཀླིས་བསྒྲུབ་མླི་རུང་ལ།དྲེ་ནླི་མླི་དབང་ནུས་པའླི་འཛུགས་
སྐྲུན་ཐབས་ཇུས་ཀླི་ཕྲོགས་གཅླིག་ཡླིན་འྲོས།དྲེ་བས་ལས་རླིགས་འདླིའླི་འབྲེལ་ཡྲོད་ཀླི་སླིད་

ཇུས་དང་སླིག་སྲོལ་ལ་རྟྲོག་ཞླིབ་བས་ཏྲེ།མླི་དབང་རྩ་དྲོན་ལ་འགལ་མྲེད་པ་གཏན་ཁྲེལ་དང་

ལས་རླིགས་འདླིས་མླི་དབང་ལ་བས་རྲེས་འཇྲོག་པར་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་དགྲོས།སླིད་ཇུས་ཀླི་

ཁྲོངས་སུ་ལྟ་ཞླིབ་ལམ་ལུགས་གཏན་ཁྲེལ་བས་ཏྲེ་མླི་དབང་རྩ་དྲོན་བརྩླི་སྲུང་མླི་བྲེད་མཁན་

དག་རླིག་གནས་སྲེ་ཁག་དང་ཁླིམས་བསྟར་སྲེ་ཁག དམག་དཔུང་ལས་ཕླིར་འཕུད་པ།འདྲ་
མམ་དང་དམའ་འབྲེབས་མླི་བྲེད་པ།བརྩླི་འཇྲོག་དང་ལ་རྒྱ།དྲང་གཞག་དང་མླི་དབང་རྩ་

དྲོན་ཁྲོང་དུ་ཆུད་མཁན་གླི་གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་བསྟར་མླི་སྣ་དང་དམག་མླིའླི་བསྐྲོ་བསྡུ་

དང་དཔྱད་གྲེང་།གསབ་སྲོད་དང་འགླིག་ལམ་སླིད་ཇུས་དང་འཚམ་དགྲོས།ཕྲོ་མྲོ་འདྲ་

མམ་མླིན་པ་དང་་ལྲོག་གཡྲེམ་གླི་སླིད་ཇུས་གཏན་འགྲོག་བྲེད་པ།མ་ཟད་མླི་དབང་ལ་

ཤུགས་རྲེན་ཆྲེས་ཆྲེར་ཐྲེབས་སླིད་པའླི་ལས་རླིགས་ཀླི་ལས་འགན་གཏན་འབྲེབས།༼དཔྲེར་

ན།ཁླིམས་བསྟར་ཕྲོགས་སུ།དུས་ཡུན་རླིང་པྲོར་ནུས་པ་ཡྲོད་པའླི་བཀའ་རྒྱ་བསག་པ།དྲེ་ལ་

དྲག་ཤུགས་དང་མྲེ་རས་ཀླི་བཀྲོལ་སྤྱྲོད་དམ།དྲག་པྲོའླི་ལམ་ནས་བུད་མྲེད་ལ་གནྲོད་འཚེ་

བསལ་བའླི་གྲོད་གཞླི་ལ་མགྲོགས་མྱུར་སྲོས་ནུས་ལྡན་གླི་ཐབས་བཀྲོལ་བ།༽ 
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(b)གསྲོ་སྲོང་གྲོ་རླིམ་དང་ཡྲོ་བད། 
༼༤༤༽མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་གླིས་གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་བསྟར་མླི་སྣ།དམག་མླི་སྲོགས་

དར་མ་ལ་ཕན་འབས་སྲེད་ཆྲེད།གཤམ་གླི་ཐབས་དག་སྤྱད་ཆྲོག 

(a)གསྲོ་སྲོང་བྲེད་ཐབས་དང་བསྒྲུབ་སྟངས་ཀླི་ཐད་དུ།གཤམ་ནས་དར་མའླི་སྲོབ་སྲོང་
ཞླིབ་འཇུག་དང་མས་མྲོང་གླིས་ར་སད་པའླི་བྲེད་ཐབས་སྨྲ་བའླི་རྩ་དྲོན་གླི་རྨང་གཞླིའླི་

སྟྲེང་ནས་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་འཕྲེལ་རྒྱས་གཏྲོང་བ། 

   ༡༽ ན་མཁན་ག་ིཁ་གཏད་རང་བཞནི། 

  ན་མཁན་བྱེ་བག་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁ་གཏད་དགློས་ཤིང་། ཁློ་ཚོས་དགློས་

མཁློ་ལྟར་གསློ་སློང་གློ་སིག་བྱེད་དགློས། ཁློ་ཚོ་ནི་ེན་རྟློག་པ་དང་འཕློད་རྟེན་གི་ལས་ཀ་

གེར་མཁན།  ཕི་འབེལ་མི་སྣ། དམག་མིདང་ཡང་ན་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གནད་དློན་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་མཁན་གི་ཆེད་མཁས་པ་གང་ཡིན་ཡང་། རྩ་འའཛུགས་འདི་རྩད་རང་བཞིན་གི་

དཔྱད་འཇློག་བྱེད་དགློས། གསློ་སློང་དང་ལེན་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཚུལ་ལམ་རིགས་ཁྱུའི་གསློ་

སློང་གི་དགློས་མཁློ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ནས། སློབ་མའིལས་རིགས་ཀི་འློས་འགན་དང་མམ་

མློང་། རེ་འདུན། མི་སེར་གི་རྒྱབ་ལློངས་དང་ཕུགས་འདུན། གཞན་ཡང་མི་དབང་གི་ཤེས་བྱ་

དང་ལག་རྩལ་གི་ཆུ་ཚད་སློགས་ལ་མས་ཞིབ་བྱེད་པར་སྟབས་བདེ་བཟློ་དགློས། བྱེ་བག་གི་

སློབ་སློང་དམིགས་འབེན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགློས།༼ གསློ་སློང་རེས་སུ་སློབ་མའི་ཤེས་བྱ་

དང་རྣམ་འགྱུར། བྱ་སློད། ལག་རྩལ་བཅས་ཀི་ཕློགས་ལ་སློན་དཔག་ལྟར་འགྱུར་བ་སློང་ཡློད་

མེད།༽ དཔྱད་ཞིབ་ཀི་འཐབ་བཅས་ཅུས་འགློད་བྱེད་དགློས། ལྷག་པར་ཏུ་ཇི་ལྟར་སློབ་སློང་

གི་དམིགས་འབེན་ཚད་འཇལ་བྱེད་པའི་དློན་དངློས་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབ་བྱེད་དགློས། མ་

ཟད་ལག་བསྟར་བྱེད་དགློས་ངློས་ཀི་བྱ་འགུལ་གཞན་དག་ལ་དཔྭད་ཞིབ་བྱེད་དགློས། 

  ༢༽འབེལ་ཡློད་དངློས་སློད་ཀ་ིནང་དློན། 

   གློང་གི་རྩ་དློན་གི་རེ་བ་ལྟར་ན་གསློ་སློང་རྒྱུ་ཆ་སློབ་མའི་དུས་རྒྱུན་གི་འཚོ་བ་དང་ཐད་
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གར་དུ་འབེལ་བའི་མི་དབང་གི་ཚད་གཞི་དང་ལག་ལེན་ལ་ཁ་ཕློགས་དགློས། ལས་རིགས་ཀི་

ཁྱུ་ཚོགས་ཀླིས་མི་དབང་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་དགློས་པར་མ་ཟད། དངློས་ཡློད་འཚོ་

བའི་ཁློད་ནས་ཇི་ལྟར་ལག་ལེན་བྱེད་དགློས་པ་ཡང་ཤེས་དགློས། དེ་བས། ལས་རིགས་ཁྱུ་

ཚོགས་ཀི་ལས་འགན་དང་བྱ་བའི་ཁློད་མི་དབང་བེད་སློད་གཏློང་ཚུལ་ལ་ཁ་གཏད་ནས་

གསློ་སློང་གི་ནང་དློན་གཏན་འབེབ་བྱེད་དགློས། གཚོ་གནད་ནི་ལས་རིགས་བྱེ་བག་པའི་

ཁློད་འཕད་སིད་པའི་མི་དབང་གི་གནད་དློན་ཡིན། 

    ༣ ༽གསབ་ཞུགས་རང་བཞནི་དང་ཤསེ་རྟློགས་ཀ་ིཚད་ཇ་ེམཐློར་གཏློང་བའི་གསློ་སློང་

ག་ིཐབས་ལམ། 

   སློབ་མའི་ཞུགས་ཚད་ལ་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཆེད། གསློ་སློང་གི་ཐབས་ལམ་གསར་བཏློལ་རང་

བཞིན་གི་གསབ་ཞུགས་རྣམ་པའི་མི་གསློ་སློང་བྱེད་ཐབས་ལས་བརྒལ་དགློས།  དེར་རང་

འགུལ་གི་བགྲློ་གེང་དང་མི་སྣ་འཁབ་སྟློན། ཚོ་ཆུང་དགར་ནས་སློབ་སློང་བྱེད་པ། དཔེ་ལ་

བལྟློས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ། ཆེད་གེར་ཚན་ཆུང་གི་བགྲློ་གེང་དང་ཡུལ་དངློས་བཅར་

འདི། ད་དུང་ན་ལྟའི་བྱེད་ཐབས་ཀང་བཀློད་སིད། སློར་བརྡར་བྱེད་ཐབས་ལེགས་པློ་ཞིག་

གཏན་འཁེལ་བྱས་ན་སློབ་མས་རང་གིས་མི་དབང་ལ་གནློད་འཚེ་གཏློང་སིད་པའི་བྱ་སློད་

ལ་ཤེས་རྟློགས་འབྱུང་སིད། ༼དཔེར་ན། སློབ་མའི་རང་གི་བྱ་སློད་ཁློད་ཀི་ཕློ་མཆློག་མློ་

དམན་དང་མི་རིགས་ཀི་དམན་ལྟ་སློགས་ཤེས་རྟློགས་ཐུབ།༽ དེར་མ་ཟད་མི་དབང་ལ་སྲུང་

སློབ་བྱེད་པའི་ནུས་ཤུགས་ཇེ་མཐློར་གཏློང་ཐུབ།  

 ༤༽རྡྲོག་རྩ་གཅླིག་སླིལ་གླིས་སྲོབ་སྲོང་བྲེད་པ། 

རྡྲོག་རྩ་གཅླིག་སླིལ་གླིས་སྲོབ་སྲོང་བས་པ་བརྒྱུད།དཔྲེར་ན།ྲེན་རྟྲོག་པ་དང་དམག་མླིར་

དགྲེ་སྲོབ་ལྟ་བུ་མ་ཡླིན་པར་གཅླིག་མཚུངས་ཀླི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་གསྲོ་སྲོང་བས་ན་གྲུབ་

འབས་སར་ལས་ལྷག་པ་ལྲེན་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཐབས་ལམ་འདླི་བརྒྱུད་དྲེ་འཁླིད་མཁན་གླིས་

སྲོབ་མའླི་ཐུན་མླིན་གླི་ལས་རླིགས་ཤྲེས་བ་མཐྲོང་བར་ཁག་ཐྲེག་བྲེད་ཐུབ།དུས་མཚུངས་སུ་
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འཁླིད་མཁན་ལ་མླི་དབང་ཆྲེད་མཁས་པའླི་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྲོར་འྲོག་སྲོབ་མ་གསྲོ་

སྲོང་གླི་བརྒྱུད་རླིམ་ཁྲོད་ཡང་དག་པའླི་མླི་དབང་ཚད་གཞླི་ཡྲོད་པར་བྲེད།ད་དུང་།ལས་

རླིགས་གཅླིག་པའླི་བར་དུ་སྤྱླིའླི་གསྲོ་སྲོང་གླི་བ་འགུལ་སྲེལ་བའམ་འབྲེལ་འདྲླིས་ཡྲོད་པར་

བྲེད་དགྲོས། 

  ༥༽རང་བཀུར་གླི་བྲེད་ནུས། 

ནར་སྲོན་སྲོབ་མས་རང་གླི་ཆྲེད་ལས་ཤྲེས་བ་དང་མས་མྲོང་དངྲོས་གསྲོ་སྲོང་འཛིན་གྲྭར་

ཁྲེར་ཡྲོང་ཐུབ།འདླི་ནླི་དང་ལྲེན་དང་བཀྲོལ་སྤྱྲོད་བྲེད་དགྲོས་པའླི་གནས་ཤླིག་ཡླིན་ལ་གསྲོ་

སྲོང་བ་འགུལ་ལའང་ཕན་ཐྲོགས་ཆྲེན་པྲོ་ལྡན།འཁླིད་མཁན་གླིས་སྲོབ་མར་ཤྲེས་བ་དང་

མས་མྲོང་བརྲེ་རྲེས་བྲེད་སའླི་ཁྲོར་ཡུག་ཅླིག་བསྐྲུན་དགྲོས་པར་མ་ཟད་སྲོབ་མའླི་ཆྲེད་ལས་

ཤྲེས་བ་ཁས་བླངས་ཏྲེ་ཁྲོ་ཚོ་རང་ླིད་ཀླི་ཆྲེད་ལས་ལ་དགའ་བར་སྐུལ་མ་གཏྲོང་དགྲོས། 

【26མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་མླི་དབང་ལས་དྲོན་མཐྲོ་རླིམ་ལས་མླིའླི་ལས་སྒྲུབ་ཁྲུའུ།༼མླི་དབང་མཐྲོ་རླིམ་

ཆྲེད་བསྒྲུབ༽《མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང-མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་བྲེད་ཐབས་ཀླི་དྲེབ་ཆུང་།》༼མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགོས་

ཀླི་དཔར་དངྲོས།ཕླིར་འཚངོ་ཨང་རྟགས་མྲེད།༽】 

མཆན། 27. དཔརེ་ན། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློར་ཁམིས་འཛནི་པ་དང་ཡུལ་སློར་སློད་དམངས། མཐའ་སྲུང་དཔློན་པློ། ཞབི་གཤརེ་

དཔློན་པློ་དང་ཞབས་ཞུ་བ་སློགས་ལ་འབལེ་བའ་ིགསློ་སློང་བྱདེ་ཐབས་གཏན་འཁལེ་དང་ལག་བསྟར་བྱདེ་པར་སྐུལ་ནས་ཁློ་

ཚརོ་ མ་ིརགིས་རང་ལུགས་དང་མ་ིརགིས་དམན་འབེབ། དགྲ་འཛནི་བསམ་བློ་དང་འབལེ་ཡློད་བཟློད་དཀའ་ིསྣང་ཚུལ་༼རགི་

པན་ཞིབ་གཤརེ་ཚགོས་འདུའ་ིཡགི་ཆ༽ རམི་པ༧༥པ། ༽ལ་དློ་སྣང་བྱདེ་དུ་འཇུག་དགློས། གནས་སློར་བཟློ་བ་གནད་དློན་དང་

ཡུལ་སློར་བཟློ་བ་དང་དའེ་ིཁྱམི་མ་ིདང་འབལེ་བའི་དཔློན་རགིས་ཀ་ིགནད་དློན་ལ་རྒྱུས་ལློན་བྱདེ་དགློས་ན༼ཡུལ་སློར་བཟློ་བ་

དང་དའེ་ིཁྱམི་མའི་ིཁ་ེདབང་ག་ིརྒྱལ་སའི་ིས་ིཆངིས༽ཀ་ིནང་དློན་ཤེས་དགློས། 

28. གསལ་ཁ་བྱདེ་དགློས་པ་ན།ི བུད་མདེ་ལ་དམན་འབེབ་བྱས་མ་ིཆློག་པའ་ིཨུ་ཡློན་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིབུད་མདེམ་དག་སློད་བྱདེ་

པའ་ིབྱ་སློད་དང་འབལེ་བའཨིང་༡༩པ།༼༡༩༩༢༽སིར་བཏང་ག་ིལྟ་ཚུལ་ཨང༢༤པའ་ིཁློད་དུ། ཁམིས་འཛནི་པ་དང་ཁམིས་
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སློང་པ་ལས་བྱདེ་གཞན་དག་སློགས་ལ་ཕློ་མློའ་ིཐད་ཁཀ་ིགསློ་སློང་འདློན་སློད་བྱདེ་དགློས་པ་བསྟན་ཡློད། ནུས་ལྡན་

དགློས༼བུད་མདེ་ཀ་ིདམན་འབབེ་སལེ་བའ་ིས་ིཆངིས་༽ལག་བསྟར་བྱདེ་པའ་ིའགག་རྩ་ཡནི། ༽】 

(b)གསྲོ་སྲོང་བྲེད་པའླི་ནང་དྲོན་ཐད།གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་འཛིན་མཁན།དམག་

མླི་རྣམས་ལ་ནང་དྲོན་མླི་འདྲ་བ་བཀྲོད་སླིག་བས་ཏྲེ་ཁྲོ་ཚོའླི་གཅླིག་མཚུངས་མླིན་པའླི་ནུས་

པ་དང་འྲོས་འགན།ལས་ཁུངས་སམ་རྩ་འཛུགས་ཤྲེས་བ་ཕླིར་མངྲོན་པར་བྲེད་དགྲོས།དཔྲེར་

ན། 

   ༡༽.གཞུང་ཞབས་པའླི་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས་པའླི་ཆྲེད་ལས་མླི་སྣའླི་ཁབ་ཁྲོངས་ཧ་ཅང་ཆྲེ་

སྟྲེ(ཡླིག་ཆ་སྲོན་མའླི་37པའླིaབ)།འདླིའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་གླི་ནང་དྲོན་ལ་ཁད་

པར་ཆྲེན་པྲོ་ལྡན།དཔྲེར་ན།སྤྱླི་ཚོགས་ཀླི་ལས་བྲེད་མླི་སྣའླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་སྐྲོར།29 དྲེས་

བླིས་པ་དང་བུད་མྲེད།རྒན་པ།དབང་བྲོ་སྲོན་ཅན།བཙོན་མ།དཀའ་ཁག་ཆྲེ་བའླི་མླི་དང་སྲོར་

མླི་ལྟ་བུའླི་མ་ཐག་རླིགས་ལ་སྲུང་སྲོབ་བྲེད་པར་ཕྲོགས་ཡྲོད་དྲེ།རྒྱལ་ཁབ་ཀླིས་ཐུན་མྲོང་གླི་

ཁྲེ་ཕན་གླི་ཆྲེད་དུ་གྲོང་གསལ་མླི་འདླི་དག་གླི་མླི་དབང་ལ་གནྲོད་འཚེ་བཏང་ཚེ་སྤྱླི་ཚོགས་

ཀླི་ལས་བྲེད་མླི་སྣས་ཁྲོ་ཚོའླི་མླི་དབང་ཐད་སྲུང་སྲོབ་བྲེད་དགྲོས།ཡང་ས་གནས་སླིད་གཞུང་

དཔྲོན་རླིགས་ཀླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་དྲེ་གཙོ་བྲོ་བམས་ལྡན་ཁླིམས་སྲོང་གླི་མླི་དབང་ཐད་

འཇྲོག་པ་སྟྲེ།30གསལ་བསགས་དང་འགན་དང་ལྲེན་གླི་ཆབ་སླིད་དང་ལམ་ལུགས་བརྒྱུད་

དབང་ཆ་བཀྲོལ་བ་མ་ཟད་མླི་ཐམས་ཅད་ཞུགས་རྒྱུར་སྐུལ་དགྲོས།ཕླི་འབྲེལ་མླི་སྣའླི་མླི་

དབང་གསྲོ་སྲོང་ཐད་གཙོ་བྲོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་མླི་དབང་དཔྲེ་ཆའླི་སྐྲོར་་དང་སླིག་འཛུགས་

སྲོགས་ཀླི་སྐྲོར་ལ་ནན་བཤད་བས་ཡྲོད་དྲེ།ཕླི་འབྲེལ་མླི་སྣ་ལའང་རང་རྒྱལ་ཁབ་གླིས་རྒྱལ་

སྤྱླིའླི་མླི་དབང་སླིག་གཞླིར་སྲུང་སྲོབ་བྲེད་པའླི་འྲོས་འགན་ཡྲོད་སླིད། 

    ༢༽ེན་རྟློགས་པ་ཚོར་ཁ་གཏད་པའི3137མིའི་རྩིས་ཐང་གསབ་སློང་ཁློད་ངེས་པར་

ེན་རྟློགས་པའི་བྱེད་ནུས་སྣ་མང་དང་འབེལ་བའི་འགྲློ་བ་མིའི་རྩིས་ཐང་གི་ཚད་གཞི་འདུ་

སྟེ། དཔེར་ན། ེན་རྟློགས་ཕློགས་ཀི་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཐབས་དང་སློག་བཤེར། འཛིན་བཟུང་
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དང་འདི་གཅློད་སློན་གི་བཀག་ར། དག་ཤུགས་མེ་ཆས་སློད་པ་སློགས་དང་། ནང་འཁྲུག་

དང་ེན་ཁའི་གནས་བབ། ནང་ཁུལ་གི་གདློང་གཏུག་སློགས་དང་ཁེལ་སྐབས་བདེ་སྲུང་

ནན་ཏན་སློས་རྒྱུན་སློང་བྱེད་པ་ཁིམས་དང་མཐུན་པར་མི་མང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་

ཐབས། ེན་རྟློགས་པར་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་རྩིས་ཐང་ཐད་ཀི་གསབ་སློང་དེ་ཡང་གཙོ་ཆེ་བ་

དམིགས་བསལ་གི་བདག་སློང་དགློས་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཁ་ཕློགས་དགློས་ཏེ། དཔེར་ན། ལློ་

ཆུང་དང་བུད་མེད། མས་ཐག་ཡུལ་གར་བ། དབང་བློ་སློན་ཅན་སློགས། ན་མཁན་མི་

འད་བར་དམིགས་ནས། གསབ་སློང་ཁློད་དུའང་མིའི་རྩིས་ཐང་གི་མཐློང་སྣེ་དེ་ེན་རྟློགས་

ཕློགས་ཀི་བཀློད་འདློམས་ནང་བཞག་ནས། དློ་དམ་དང་ལས་དློན་སྟངས་འཛིན། ེན་དློན་

བཀའ་རྒྱ་སློག་པ།སློད་ལམ་སིག་སློལ་གཏན་འབེབ། གསར་དུ་ལས་གནས་ལ་ཞུགས་པ་དང་

ལས་གནས་སུ་སློད་མཁན་དག་ལ་གསབ་སློང་བྱེད་པ། འད་མམ་ཡང་དག་དང་ཁྱད་

གསློད་མེད་པའི་སློ་ནས་ལས་བསྡུའི་སིག་རིམ་དང་། ལས་མི་གསར་བ་འདེམས་པའི་གློ་

རིམ། གྲློང་ཁུལ་སེ་སྲུང་ཐབས་ཇུས།  གཏུག་གཤེར་ལས་ཁུངས་འཛུགས་པ་དང་ེས་ཅན་གི་

བྱ་སློད་ལ་མགློགས་མྱུར་དང་འད་མམ་གི་ཞིབ་བཤེར་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་

སློགས་ལག་ལེན་བསྟར་དགློས། 

     ༣༽བཙོན་སྲུང་ཚོར་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་རྩིས་ཐང་གསབ་སློང༣༢༣༨ཀིས། བསབ་མཁན་

ཚོར3237བཙོན་ཁང་གི་བྱ་བའི་ཁློད་ཀི་རྒྱལ་སིའི་འགྲློ་བ་མིའི་ཚད་ཤིང་རྒྱུས་ལློན་

དང་། བཙོན་སྲུང་ཚོའི་བྱ་བའི་ཁློད་ཀི་མི་ཆློས་དང་། ནུས་ལྡན་བྱེད་ཐབས་ལ་ཞིབ་བཤེར་

བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏང་ཐུབ་པ། དམངས་གཙོའི་སི་ཚོགས་ཁློད་ཀི་ཁིམས་ལུགས་དང་

ཁིམས་འཛིན་གི་ནུས་པར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  སློབ་གེར་བ་ཚོར་ནང་དློན་

ཁག་ིན་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁློད་ནང་འཇུག་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་བྱ་ཐུབ།  དེའི་ཁློད་གཤམ་

གསལ་ཕློགས་མང་པློའི་མིའི་རྩིས་ཐང་གི་ཚད་གཞི་འདུ་སྟེ། བཙོན་མ་དང་བཀག་གེར་

བྱས་ཡློད་པའི་མི་སྣར་དགློས་ཆས་མཁློ་འདློན། ཨེ་ཙིའི་ནད་དུག་དང་ཨེ་ཙིའི་གནད་དློན་
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འདུས་པའི་བཙོན་མའི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་།   ན་གཞློན་དང་བུང་མེད། དབང་པློ་སློན་

ཅན་སློགས་དམིགས་བསལ་བཙོན་མའི་ལྟ་སློང་།   བཙོན་ཁང་གི་ཟིན་བིས།  བཙོན་ཁང་གི་

སིད་འཛིན་དང་སིག་སློལ། འདི་རྩད་བཅས་ཀི་བྱ་རིམ། དག་ལས་བྱེད་པ། ེས་གཅློད་དང་

གཏུག་བཤེར་རིམ་པ། ལུགས་མཐུན་བྱ་རིམ་དང་གཏུག་བཤེར། ཁྱིམ་མི་དང་ཁིམ་རྩློད་

པ། སྨན་བཅློས་མི་སྣ་སློགས་ཕི་ལློགས་མི་སྣ་དང་འབེལ་གཏུག་བྱེད་པ། དད་མློས་དང་དང་

མློས་རང་དབང་། བཙོན་ནང་ངལ་རྩློལ་༼དཔེར་ན། ལས་ཀའི་ཆ་རེན། ཟླ་ཕློགས།ལྟ་

བུ༽ སློབ་གསློ་དང་རློལ་རྩེད་སློགས (占位符 1)་འདུས།  

༤༽དམག་མླིས་དང་ལྲེན་བ་དགྲོས་པའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་འགྲོ་བ་མླིའླི་ཐྲོབ་ཐང་གླི་གསྲོ་སྲོང་

རྩ་དྲོན་དང་ཚད་གཞླི་ནླི།འགལ་རྩྲོད་དང་འབྲེལ་བའླི་འྲོས་འགན་དང་དྲེང་རབས་ཆྲེད་

ལས་དམག་མླིས་དམག་འཐབ་མ་ཡླིན་པའླི་འགན་འཁུར་ལའང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པ་ཞླིག་

ཡླིན།འགན་འཁུར་འདླི་དག་གླི་ཁྲོངས་སུ་སར་ལས་མང་བའླི་དམངས་དྲོན་བདྲེ་སླིད་ཀླི་

འྲོས་འགན་དང་།གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཁྲོད་དུ་སྤྱླི་བའླི་སླིག་ལམ་དང་སྤྱླི་བའླི་བདྲེ་འཇགས་

རྒྱུན་འཁྲོངས།རྒྱལ་སྤྱླིའླི་ཞླི་བདྲེ་རྒྱུན་སྲོང་ལས་འགུལ་དུ་ཞུགས་པ་སྲོགས་འདུས།གལ་སླིད་

ཆྲེད་ལས་དང་མླི་ཆྲོས་རླིང་ལུགས་ཀླི་རྣམ་པས་འགན་འཁུར་འདླི་དག་ལག་བསྟར་བས་ན་

རླིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀླི་མླི་དབང་གླི་ཚད་གཞླིར་རྒྱུས་ལྲོན་དང་མླི་དབང་འདུ་ཤྲེས་ཡྲོད་དགྲོས་

ལ།དམག་དཔུང་གླི་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའླི་ཁྲོད་ཀླི་ནུས་རྩལ་བྲེད་སྤྱྲོད་གཏྲོང་དགྲོས།ཡླིན་

ནའང་སྲོལ་རྒྱུན་གླི་དམག་དཔུང་གསྲོ་སྲོང་མང་ཆྲེ་བ་དྲག་ཤུགས་འགལ་རྩྲོད་ཀླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་

ཁླིམས༼ཡང་ན་མླིའླི་དབང་ཆའླི་ཁླིམས༽དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ལ།༡༩༤༩ལྲོའླི་རླི་ནྲེ་ཝའླི་སྤྱླི་

ཆླིངས་བཞླི་དང་ཁ་གསབ་གྲོས་འཆམ་ཡླི་གྲེ་སྲོགས་འདུས།འྲོན་ཏྲེ་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་རང་

ངྲོས་ནས་དྲེའླི་ནང་ལ་ཚུད་མྲེད། 

(c)གསློ་སློང་ཡློ་བྱད་ཀི་སྟྲེང་ནས།གསར་གཏྲོད་ཀླིས་གྲོང་བརྲོད་ཀླི་བྲེད་ཐབས་སྨྲ་བར་

བཤད་པའླི་གསྲོ་སྲོང་རྒྱུ་ཆ་མངྲོན་པའླི་གསར་གཏྲོད་ཡྲོད།དྲེ་ཡང་ྲེ་མཁྲོའླི་དཔྲེ་དྲེབ་དང་
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ལག་དྲེབ་ལ་ཞླིབ་གཤྲེར་དང་གཏན་འབབ་བ་འྲོས་ཏྲེ།མླི་དབང་གླི་རྩ་དྲོན་དང་མཐུན་པར་

མ་ཟད།ན་མཁན་རྣམ་པར་ཁ་གཏད་པར་ཁག་ཐྲེག་བ་དགྲོས། 

 

【༼མཆན།31.ཁམིས་བསྟར་ལ་ཆདེ་དུ་དམགིས་པའ་ིམའི་ིརྩསི་ཐང་གསབ་སློང་ག་ིབསབ་གཞ་ིཁློད། 《རྩསི་

ཐང་དང་ཁམིས་བསྟར:ནེ་རྟློགས་པའ་ིམ་ིརྩསི་ཐང་གསབ་སློང་ལག་དབེ》(མམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཔར་

གཞ།ི ཚངོ་རྟགས། E.96.XIV.1) 《མའི་ིརྩསི་ཐང་དང་ཁམིས་བསྟར། ནེ་རྟློགས་པའ་ིམའི་ིརྩསི་ཐང་གསབ་

སློང་ག་ིཁདི་སྟློན་པའ་ིགསལ་དབེ》(མམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཔར་གཞ།ི  ཚངོ་

རྟགས།E.03.XIV.1) 《ནེ་རྟློགས་པའ་ིམའིི་རྩསི་ཐང་ག་ིཚད་གཞ་ིདང་ལག་ལནེ།ནེ་རྟློགས་པས་སློད་པའ་ི

དབེ་ཆུང་དག་བཅློས་མ》(མམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཔར་གཞ།ི ཚངོ་རྟགས། E.XIV.7) 

32.བཙནོ་སྲུང་བར་ཆདེ་དམགིས་མའི་ིརྩསི་ཐང་གསབ་སློང་ག་ིབསབ་གཞའི་ིཁློད། <<མའི་ིརྩསི་ཐང་དང་

བཙནོ་ཁང་།  བཙནོ་སྲུང་བའ་ིམའི་ིརྩསི་ཐང་གསབ་སློང་ལག་དབེ >>(མམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཔར་

དངློས འཚངོ་རྟགས E.04.XIV.4)  <<མའི་ིརྩསི་ཐང་དང་བཙནོ་ཁང་། འབལེ་ཡློད་ཁམིས་འཛནི་ག་ིམའི་ི

རྩསི་ཐང་ཡགི་ཆ་ཕློགས་སགི >>(མམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཔར་དངློས ། འཚངོ་རྟགས་

E.04.XIV.4) <<མའི་ིརྩསི་ཐང་དང་བཙནོ་ཁང་།  བཙནོ་སྲུང་བའ་ིམའིི་རྩསི་ཐང་གསབ་སློང་ཕློགས་

སྟློན>>(མམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཔར་དངློས ། འཚངོ་རྟགས་E.04.XIV.4)<<མའི་ིརྩསི་ཐང་དང་བཙནོ་

ཁང་།  བཙནོ་སྲུང་བའ་ིརྒྱལ་སའི་ིམའི་ིརྩསི་ཐང་ག་ིཚད་གཞའི་ིལག་དབེ >> (མམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཔར་

དངློས ། འཚངོ་རྟགས་E.04.XIV.4)】 
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(c)སྲོབ་སྲོང་དང་བ་བའླི་ཁྲོར་ཡུག 

༼༤༥༽མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་ནླི་མླིའླི་དབང་ཆ་ལག་ལྲེན་ཁྲོ་ནའླི་ཁྲོད་སྲེལ་ཆྲོག་ལ།དྲེའླི་

ཐད་དུ་གཤམ་གླི་འཐབ་ཇུས་འགའ་ལག་བསྟར་བས་ཆྲོག 

(a)མངློན་གསལ་གཅླིག་གྱུར་གླི་སླིད་ཇུས་ཀླི་གསལ་བཤད་ཡླིག་ཆ་གཏན་འཁྲེལ་དང་

བཀྲོལ་སྤྱྲོད་བ་དགྲོས།དཔྲེར་ན།ལས་བྲེད་པ་དང་དཔྲོན་རླིགས་ཀླི་བ་སྤྱྲོད་དང་ལས་རླིགས་

ཀུན་སྤྱྲོད་ཚད་གཞླི།ག་བདག་གླི་སྲུང་བ།མླིའླི་དབང་ཆའླི་ཚད་གཞླི་བ་བའླི་ཁབ་ཁྲོངས་

ཡྲོངས་སུ་གསལ་བར་འཇྲོག་པ་དང་།ག་བའླི་ཁྲེ་དབང་དང་འྲོས་འགན་སླིག་ཡླིག་ཏུ་ཚུད་

པར་བ་དགྲོས། 

(b)མླིའླི་དབང་ཆའླི་ཐད་ཀླི་བ་འགུལ་དང་འགན་སྡུར།བ་དགའ།བ་དགའླི་དངུལ་

སྲོགས་ཀླིས་སྐུལ་འདྲེད་བས་པ་བརྒྱུད་ནས་མླི་དབང་གྲུབ་འབས་ལ་གཟྲེངས་བསྟྲོད་བྲེད་པ། 

(c)ཁིམས་སྲོང་མི་སྣ་དང་ས་གནས་སླིད་གཞུང་།དམག་དཔུང་དང་བཅས་བའླི་ཁབ་

ཁྲོངས་ཡྲོངས་ཀླི་མླི་སྣའླི་དབར་འབྲེལ་འདྲྲེས་ལ་ཤུགས་སྣྲོན་རྒྱབ་ཏྲེ།ལག་བསྟར་འཆར་

གཞླིར་༼དཔྲེར་ན།རླིགས་རྒྱུད་རང་ལུགས་ལ་རྡུང་རྡྲེག་དང་མཐྲོང་ཆུང་།ཕྲོ་མྲོའླི་དྲག་ཤུགས་

སྲོགས་པའླི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི༽དངྲོས་སུ་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ་དགྲོས་བ། 

 
3.ལས་བྲེད་པ། 
༼༤༦༽གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ།དམག་མླིའླི་གཙོ་གྲེར་ལས་ཁུངས།༼དཔྲེར་

ན།རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོས་བྲེ་བག་ཏུ་བཀྲོལ་སླིག་བས་པ་གཞླིར་བཟུང་ནས།སྤྱླིའླི་སླིད་འཛིན་ལས་

ཁུངས་དང་ནང་སླིད་ལས་ཁུངས།ཁླིམས་སྲོང་ལས་ཁུངས།རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་གང་རུང་

ཡླིན་སླིད།༽ཀླིས་གཙོར་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི་འདླིའླི་ཁག་ཅླིག་ལག་ལྲེན་གླི་བ་བར་འགན་

འཁུར་ཡྲོད་ལ།དྲེ་དང་སྦྲགས་སླིད་གཞུང་གླིས་ལས་ཁུངས་གཞན་དག༼ནྲོར་སླིད་ལས་

ཁུངས།༽དང་ས་གནས་སླིད་གཞུང་དང་བཅས་པར་མམ་འབྲེལ་བྲེད་དགྲོས། 
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༼༤༧༽གྲོང་བརྲོད་ཀླི་ལས་བྲེད་པ་དང་གཤམ་གླི་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལས་ཁུངས་དང་རྩ་འཛུགས་

མང་བྲོའླི་དབར་མམ་འབྲེལ་གཡླིང་ཟབ་བྲེད་དགྲོས། 

(a)ཡིག་གྲེར་ལས་མླིའླི་གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་གླིང་དང་སླིད་གཞུང་གླི་སྲོབ་གྲྭ།ྲེན་རྟྲོག་སྲོབ་

གྲྭ་དང་དམག་དཔུང་སྲོབ་གྲྭ། 

(b) སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ་དང་ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣའླི་མམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། 

(c)འབྲེལ་ཡྲོད་ཁླིམས་འཛུགས་སྲེ་ཁག་ཏྲེ།དཔྲེར་ན།ནང་གྲེར་དང་རྒྱལ་སྲུང་།མླི་

དབང་གནད་དྲོན་གླིས་གྲོས་ཚོགས་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་དང་འདྲླི་རྩད་ཚོ་ཆུང་སྲོགས་

འདུས།(d)གྲློང་ཁྲེར་སླིད་གཞུང་དང་ཁད་པར་དུ་བསབ་གཞླི་རྩྲོམ་སླིག་རྩ་འཛུགས་སུ་

གཏྲོགས་པའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་རླིགས་རྒྱུད་རླིང་ལུགས་གྲོང་ཁྲེར་མནའ་འབྲེལ་དམའ་འབྲེབ་སྲོགས་

རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་རང་བཞླིན་གླི་དྲ་རྒྱ་དང་མཐུན་ཚོགས་གྲོང་ཁྲེར་སླིད་གཞུང་ལས་

ཁུངས། 

(e)རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་མླིའླི་དབང་ཆའླི་ལས་ཁུངས།དཔྲེར་ན།བརྟག་བཤྲེར་ལྟ་སྐུལ་དང་མླི་

དབང་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་། 

(f)རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཀླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་དང་ཐྲོན་ཁུངས་ལྟྲེ་གནས། 

(g)སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས།  

༼༤༨༽ཁྲེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བའླི་ཁྲོང་གཏྲོགས་གཞན་པ། 

(a)སྨྱན་མང་གཟུགས། 

(b)ཆྲོས་ལུགས་སྲེ་ཁག 

 (c)གྲློང་ཁུལ་གླི་འགྲོ་ཁླིད་དང་ས་གནས་གྲོང་ཁུལ་སྲེ་ཁག 

(d)ས་གནས་མླི་དམངས་དང་ཚོགས་ཁག་ཉུང་ཤས། 

(e)ཁེ་ལས་ལས་ཁུངས། 
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E.རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་བརྒྱུད་རླིམ། 

ལག་བསྟར་བརྒྱུད་རླིམ། 
༼༤༩༽ལག་བསྟར་འཆར་གཞླི་ལག་ལྲེན་བྲེད་དུས།ཁྲོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀླིས་རང་སྲོ་

སྲོའླི་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས།དཔྲེ་ལྲེགས་ལས་དྲོན་དང་ནུས་བ།དྲེའླི་སྲོན་

གླི་རྒྱལ་ཁབ་བ་བ་རྨང་གཞླིར་བས་ཏྲེ།དངྲོས་ཡྲོད་དམླིགས་འབྲེན་དང་ལག་ལྲེན་བ་ཐབས་

གཏན་ལ་ཕབ་དགྲོས། 

༼༥༠༽རྒྱལ་ཁབ་ཀླིས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་སྤྱླིའླི་གཞུང་

ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ་དང་དམག་མླིའླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་གླི་འཆར་གཞླིར་སྐུལ་

འདྲེད་བྲེད་པ་དང་།ལག་བསྟར་དང་ཚོད་དཔྱད་ཀླི་བརྒྱུད་རླིམ་ལ་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་པའླི་

ཐད་ནས།གཤམ་གླི་གྲོ་རླིམ་བཞླིར་ཕྲོགས་བསྡུས་བས་ཡྲོད།རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ཡྲོད་ཚད་དང་འབྲེལ་

བའླི་ལས་བྲེད་པ༼གྲོང་གླི་ཡླིག་ཆC.3དང་D.3ཁག༽ཐུན་མྲོང་གླིས་གྲོ་རླིམ་འདླི་ལག་ལྲེན་

གདབ་དགྲོས་བ་སྟྲེ། 

གྲོ་རླིམ་དང་པྲོ།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་

པ།ཁླིམས་སྲོང་མླི་སྣ་དང་དམག་མླིའླི་མླི་དབང་གསྲོ་སྲོང་གླི་ད་ལྟའླི་གནས་བབ་ལ་དབྲེ་ཞླིབ་

བྲེད་པ། 

ལས་འགུལ། 
གྲོང་གླི་ཡླིག་ཆCདང་Dཁག་དང་འབྲེལ་ནས་བཏྲོན་པའླི་འཐབ་ཇུས། 

 གཤམ་གླི་ཆ་འཕླིན་བསྡུ་ལྲེན་དང་དབྲེ་ཞླིབ་བྲེད་པ།དྲེའླི་དམླིགས་ཡུལ་ནླི་ཁབ་

ཁྲོངས༼མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོ།སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ(རིགས་སྣར་བརྟེན་ནས་དབྱེ)ཁིམས་

སློང་མི་སྣ་དང་དམག་མླི།༽སྲོ་སྲོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞླི་ཚད་ཞླིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ33རྲེ་འབླི་རྒྱུ་

དྲེ་ཡླིན། 
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 མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་སྤྱླིའླི་གཞུང་ཞབས་པ།ཁླིམས་སྲོང་

མླི་སྣ་དང་དམག་མླིའླི་གསྲོ་སྲོང་གནས་བབ་དང་།དངྲོས་ཡྲོད་ལག་ལྲེན་བས་ཟླིན་པའླི་

ལས་གཞླི་དང་དྲེའླི་སྲོན་ཆ་དང་བཀག་རྲེན་སྲོགས་ཚུད། 

 དངྲོས་བསྟར་སླིད་ཇུས་དང་ཁླིམས་ལུགས། 

 ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཁབ།ས་ཁྲོངས་རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་ད་ཡྲོད་ཀླི་བྲེད་ཕྲོགས་བཟང་བྲོ་དང་

ཐྲོན་ཁུངས་ཡྲོ་བད། 

 ཁབ་ཁྲོངས་འདླི་དག་ཁྲོད་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་གསྲོ་སྲོང་གླི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་རླིག་

གནས་རྒྱབ་ལྲོངས་ལ་ཤུགས་རྲེན་ཐྲེབས་སླིད། 

 མླིག་སར་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའླི་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའླི་ལས་བྲེད་མཁན༼སླིད་གཞུང་ལས་ཁུངས་

དང་རྒྱལ་ཁབ་མླི་དབང་ལས་ཁུངས།ཞླིབ་འཇུག་ཁང་།ཞླིབ་འཇུག་ཁང་།སླིད་གཞུང་མ་

ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པའླི་དམངས་ཁྲོད་ཀླི་སྤྱླི་ཚོགས་ལས་བྲེད་པ།༽ 

 རྲོགས་འདྲེགས་རང་བཞླིན་གླི་བ་བ༼ཞླི་བདྲེ་སྲོབ་གསྲོ།གྲོ་ལ་ཧླིལ་བྲོའླི་སྲོབ་གསྲོ།རླིག་

གནས་བརྒལ་བའླི་སྲོབ་གསྲོ།རྒྱལ་སྤྱླིའླི་ངྲོས་ལྲེན་སྲོབ་གསྲོ།དམངས་གཙོའླི་སྤྱླི་དམངས་

དབང་ཆ་དང་རླིན་ཐང་ལྟ་བའླི་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲོབ་ཆྲེན་ཇུས་གཞླི:ཆྲེད་ལས་མླི་སྣའླི་ཀུན་

སྤྱྲོད་ཇུས་གཞླི་སྲོགས།༽ 

 མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་གཞླི་གང་ཞླིག་རྐང་ཚུགས་ཟླིན་པ་གཏན་འཁྲེལ་དང་ལས་

ཆྲོད་ལྡན་པའླི་བྲེད་ཐབས་དང་ཇུས་གཞླི་འཚོལ་དགྲོས། 

 གྲོང་བརྲོད་ཁབ་ཁྲོངས་ཁྲོད་ཀླི་དགྲེ་སྲོན་དང་གྲོ་སྐབས།ཚད་བཀག་ལ་དབྲེ་ཞླིབ་དང་

ངྲོས་ཟླིན་དགྲོས་ལ།གནད་འགག་གླི་ཁད་ཆྲོས་དང་ཁབ་ཁྲོངས་འཚོལ་དགྲོས། 

 ལག་བསྟར་ཆུ་ཚད་ལ་སྲོམ་ཚིག་འགྲོད་དགྲོས། 

 མས་མྲོང་ལས་བསབ་བ་ཇླི་ལྟར་ལྲེན་དགྲོས་ཚུལ་དང་གྲོ་སྐབས་བྲེད་སྤྱྲོད་ཇླི་ལྟར་བ་

དགྲོས་ཚུལ།སྲོན་ཆ་དང་བཀག་རྲེན་ཇླི་ལྟར་སྲེལ་དགྲོས་ཚུལ་ལ་བསམ་བླྲོ་གཏྲོང་དགྲོས། 
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ཕླིར་ཐྲོན། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་གཞླི་ཚད་ཞླིབ་འཇུག་གླི་སྙན་ཞུ་འབླི་དགྲོས་པ་དང་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཁབ་རྒྱ་

ཆྲེན་པྲོ་ནས་ཞླིབ་འཇུག་གྲུབ་འབས་བརྒྱུད་བསགས་བ་དགྲོས་ལ།རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་

བསྟར་ཐབས་ཇུས་བ་བར་སྐུལ་འདྲེད་གཏྲོང་དགྲོས། 

གྲོ་རླིམ་གླིས་པ།སྲོན་ཐྲོན་དཔྲེ་ལྲེགས་ལས་གཞླི་གཏན་འཁྲེལ་དང་དྲེར་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཀླི་ལག་ལྲེན་འཐབ་ཇུས་གཏན་འཁྲེལ་བཟྲོས་ཏྲེ་དམླིགས་ཡུལ་དང་སྲོན་ཐྲོན་ལས་གཞླི་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིའླི་བ་འགུལ༼ཉུང་མཐར་

ཡང༢༠༡༠ནས༢༠༡༤དབར་གླི་བ་འགུལ༽སྲེལ་དགྲོས། 

ལག་ལྲེན། 

 དམླིགས་ཡུལ་སྲོ་སྲོའླི་མངའ་ཁྲོངས་ཁྲོད་ཀླི་རྩ་བའླི་ལག་བསྟར་དམླིགས་འབྲེན་གཏན་

ལ་དབབ་པ། 

 ཐྲེངས་འདླིའླི་ལས་འགུལ་འཆར་གཞླི་མ་དཔྲེར་བལྟས་ནས་བྲེ་བག་གླི་དམླིགས་ཡུལ་

གཏན་ལ་ཕབ་པ། 

 རྒྱལ་ཁབ་གཞླི་ཚད་ཞླིབ་འཇུག་གླི་མཇུག་འབས་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲོན་ཐྲོན་ལས་གཞླི་

གཏན་འཁྲེལ་བྲེད་པ་དང་།ཆྲེས་མཁྲོ་གལ་ཡྲོད་པའླི་དགྲོས་མཁྲོ་དང/ཡང་ན་ད་ཡྲོད་ཀླི་

གྲོ་སྐབས་ལ་གཞླིགས་པ། 

 གཙོ་གནད་ནླི་ཤུགས་རྲེན་ཐྲེབས་ཐུབ་པའླི་དཔག་བས་བྲེད་ཐབས་སུ་འཇྲོག་པ་

དང་།རྒྱུན་མཐུད་འགྱུར་ལྡྲོག་བསལ་བའླི་བྲེད་ཐབས་ལ་སྲོན་ལ་བསམ་གཞླིག་པ་ལས་

དམླིགས་བསལ་གླི་བ་འགུལ་མླིན། 

 ལས་བྲེད་པ་མླི་འདྲ་བའླི་དབར་མནའ་འབྲེལ་དང་གཞྲོགས་མཐུན་ཕན་ཕྲོད་ཐྲོན་པར་

བྲེད་པ། 

 གཤམ་གླི་ནང་དྲོན་རྩད་གཅྲོད་བྲེད་པ། 
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 ནང་འཇུག:ད་ཡྲོད་ཐྲོན་ཁུངས་ཀླི་བགྲོ་དཔྱ༼མླི་ཤུགས།རྒྱུ་ཤུགས།དུས་ཚོད།༽ 

 བ་འགུལ།༼བ་བ།འགན་འཁུར།ཡུན་ཚད།དཀྲོག་མཚམས་རྡྲོ་རླིང་།༽ 

 རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་འཐབ་ཇུས་གཞྲོགས་འདྲེགས་ལམ་ལུགས། 

 ཕླིར་ཐྲོན། བྲེ་བག་ཐྲོན་རས།དཔྲེར་ན།ཁླིམས་འཛུགས།བ་སྤྱྲོད་སྲུང་བ།བསབ་

དྲེབ༼གསར་བསླིགས་སམ་འདྲེམ་སླིག་ལག་དྲེབ།༽གསྲོ་སྲོང་ཇུས་གཞླི།མཐྲོང་ཆུང་མླི་

བྲེད་པའླི་པའླི་སླིད་ཇུས་སྲོགས། 

 གྲུབ་འབས:ཐྲོབ་བའླི་མཇུག་འབས། 

ཕླིར་ཐྲོན། 

 རྒྱལ་ཁབ་ལག་ལྲེན་འཐབ་ཇུས། 

གྲོ་རླིམ་གསུམ་པ།ལག་བསྟར་དང་བརྟག་བཤྲེར། 

ལག་ལྲེན། 

 འབྲེལ་ཡྲོད་ཞབས་ཞུའླི་ལས་ཁུངས་དང་ཁྲེ་ཕན་འབྲེལ་ཡྲོད་མཁན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཀླི་ལག་བསྟར་སླིད་ཇུས་ཁབ་བསགས་བྲེད་པ་དང་།དྲེ་དང་མམ་འབྲེལ་སྲོས་

ལག་བསྟར་འཆར་གཞླིའླི་བ་འགུལ་སྲེལ་དགྲོས། 

 གཏན་འཁྲེལ་བས་ཟླིན་པའླི་དམླིགས་འབྲེན་གལ་ཆྲེན་གླི་ལག་བསྟར་ཆུ་ཚད་ལ་

བརྟག་བཤྲེར་བ་དགྲོས། 

ཕླིར་ཐྲོན། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ལག་བསྟར་འཐབ་ཇུས་ཀླི་འཕྲེལ་རླིམ་དང་འབྲེལ་བའླི་སྙན་ཞུ། 

 

གྲོ་རླིམ་བཞླི་བ།གདྲེང་འཇྲོག 

ལག་ལྲེན། 

 རང་ངྲོས་དཔྱད་འཇྲོག་དང་སྲེར་ཚུགས་གདྲེང་འཇྲོག་གླི་བ་ཐབས་སྤྱད་ནས་



 71 / 75 

 

ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་ལ་ཞླིབ་བཤྲེར་བྲེད་པ་དང་།བ་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་

བཅྲོས་བསྒྱུར་དང་རྟླིང་སྣྲོན་བ་དགྲོས། 

 ཐྲོབ་པའླི་གྲུབ་འབས་ལ་ངྲོས་ལྲེན་དང་ཁབ་བསགས་བྲེད་དགྲོས། 

ཕླིར་ཐྲོན། 
རྒྱལ་ཁབ་ལག་བསྟར་འཐབ་ཇུས་ཀླི་གྲུབ་འབས་ཀླི་རྒྱལ་ཁབ་སྙན་ཞུ། 

 མས་མྲོང་བསབ་བ་བརྒྱུད་ནས་མ་འྲོངས་བའླི་ལས་ཀར་བསམ་འཆར་འདྲོན་པ། 

 
2.སྙྲོམ་སླིག 
༼༥༡༽བ་བ་ལག་བསྟར་གླི་འགན་གཙོ་བྲོ་སླིད་གཞུང་གླིས་འཁུར་ཡྲོད་ལ།སླིད་གཞུང་གླིས་

ལས་ཁུངས་ཤླིག་གཏན་འཁྲེལ་བས་ཏྲེ་འབྲེལ་འདྲྲེས་ཀླི་ལྟྲེ་གནས་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་

འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་ལད་བཟྲོ་དང་ལག་བསྟར།བརྟག་བཤྲེར་གླི་བ་བར་སྙྲོམ་སླིག་གླི་

འགན་འཁུར་བཞླིན་ཡྲོད།སྙྲོམ་སླིག་སྲེ་ཁག་གླིས་འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་དང་པུའུ་

ཐན།གཞན་པའླི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་བྲེད་པར་འབྲེལ་འདྲྲེས་རྒྱུན་འཁྲོངས་བ་དགྲོས།སྙྲོམ་སླིག་སྲེ་

ཁག་གླིས་ད་དུང་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མླི་དབང་ལམ་ལུགས་ལས་ཁུངས༼ཆླིངས་

འཇྲོག་ལས་ཁུངས།34ཁད་པར་སྙན་ཞུ་བ་དང་རྒྱ་ཁབ་ཡུན་གཏན་གྲོས་བཤྲེར།༽ལ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀླི་སྙན་ཞུ་སྲོད་དགྲོས་པའླི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ལ་མམ་འབྲེལ་བ་དགྲོས་ལ།ཐྲེངས་

འདླིའླི་འཆར་གཞླི་འྲོག་གླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་སྲོབ་སྲོང་གླི་འཕྲེལ་རླིམ་གནས་ཚུལ་

སྙན་ཞུའླི་ཁྲོད་འཇྲོག་དགྲོས། 

༼༥༢༽སྙྲོམ་སླིག་ལས་ཁུངས་ཀླིས་མླི་དབང་ཆྲེད་མླིའླི་ལས་དྲོན་ཁང་དང་འབྲེལ་གཏུག་

རྒྱུན་འཁྲོངས་བས་ཏྲེ་འཕྲེལ་རྒྱས་གནས་ཚུལ་མམ་སྤྱྲོད་བྲེད་པ་དང་།ལས་རླིམ་གླིས་བ་

མཇུག་རྲོགས་དུས་སླིད་གཞུང་གླི་མཇུག་མཐའླི་རྒྱལ་ཁབ་དཔྱད་འཇྲོག་སྙན་ཞུ་བླིད་ཏྲེ་ཡར་

སྲོད་པར་ཁག་ཐྲེག་བ་ཆྲེད་ཡླིན། 
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F.རྒྱལ་སྤྱླིའླི་མམ་འབྲེལ་དང་རྲོགས་འདྲེགས། 

༼༥༣༽རྒྱལ་སྤྱླིའླི་མམ་འབྲེལ་དང་རྲོགས་རམ་གླི་ཁ་ཕྲོགས་ནླི།རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་

གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་ནུས་བར་གཏླིང་སྣྲོན་བས་ཏྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་འཐབ་ཇུས་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བ་

ཆྲེད་ཡླིན།གཤམ་གསལ་ལྟར་འདྲོན་སྲོད་བས་ཡྲོད་དྲེ། 

(a)མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་མ་ལག་སྟྲེ།ཆྲེད་བཙུགས་ལས་ཁུངས་དང་མམ་

འབལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་སྲོབ་ཆྲེན་འདུས། 

(b)མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་ལས་རླིགས་གསྲོ་སྲོང་ལས་ཁུངས་སུ་གཏྲོགས་པ་

སྟྲེ།དཔྲེར་ན།སྤྱླི་ཚོགས་ཕན་བདྲེ་དང་སྨན་བཅྲོས།འཕྲོད་བསྟྲེན་ཞབས་ཞུ།དུག་རས་སྲོན་

འགྲོག་དང་འགྲུལ་སྲེལ།དཀའ་བསལ་ཆྲེ་བའླི་མླི།གནས་སྲོ་དང་མཐའ་མཚམས་བདྲེ་

འཇགས་སུ་གཏྲོགས་པ་དང་།ཐ་ན།ྲེས་དྲོན་ཁླིམས་གཏུགས་དང་གསྲོ་སྲོང་སྲེ་ཁག་ཀང་

འདུས།  

(c)མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླིས་དབང་སད་པའླི་ཞླི་བདྲེའླི་སྲོབ་ཆྲེན། 

(d)གཞན་པའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སླིད་གཞུང་དབར་གླི་རྩ་འཛུགས། 

(e)ས་ཁྲོངས་སླིད་གཞུང་དབར་གླི་རྩ་འཛུགས། 

(f)རྒྱལ་སྤྱླི་དང་ས་ཁྲོངས་ལས་རླིགས་དྲ་རྒྱ། 

(g) རྒྱལ་སྤྱླི་དང་ས་ཁྲོངས་མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་ལས་ཁུངས་ཀླི་དྲ་རྒྱ། 

(h)རྒྱལ་སྤྱླི་དང་ས་ཁྲོངས་ཀླི་སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས། 

(i)རྒྱལ་སྤྱླི་དང་ས་ཁྲོངས་ཀླི་མླི་དབང་ཐྲོན་ཁུངས་དང་ཡླིག་ཆའླི་ལྟྲེ་བ། 

(j)རྒྱལ་སྤྱླི་དང་ས་གནས་དངུལ་རྩའླི་ལས་ཁུངས༼འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ས་

ཁྲོངས་གསར་སྲེལ་དངུལ་ཁང་སྲོགས།༽ཕྲོགས་གླིས་མ་དངུལ་འདྲོན་སྲོད་སྲེ་ཁག་སྲོགས་

འདུས། 
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(k)སྣྲེ་མང་དང་སྣྲེ་གླིས་འཕྲེལ་རྒྱས་ལས་ཁུངས། 

༼༥༤༽གྲོང་བརྲོད་ཀླི་ལས་བྲེད་པས་ངྲེས་པར་དུ་མམ་འབྲེལ་གཏླིང་ཟབ་བས་ཏྲེ་ནུས་

ཁུངས་བྲེད་སྤྱྲོད་གང་ནུས་བྲེད་པ་དང་བསར་ཟླྲོས་མྲེད་པ་དང་ཐྲེངས་འདླིའླི་འཆར་གཞླི་

ལས་བསྟར་བ་བ་སྙྲོམ་སླིག་གཅླིག་མཐུན་ཡྲོང་བར་ཁག་ཐྲེག་བ་དགྲོས། 

༼༥༥༽གྲོང་བརྲོད་རྩ་འཛུགས་དང་ལས་ཁུངས་ཀླིས་གཤམ་ལྟར་བས་ཆྲོག་སྟྲེ། 

(a)རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའླི་སླིད་གཞུང་གླིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་འཐབ་ཇུས་གཏན་འབྲེབ་དང་ལག་

བསྟར།བརྟག་བཤྲེར་བཟྲོ་དགྲོས། 

(b)འབྲེལ་ཡྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ལས་བྲེད་པར་རྲོགས་སྲོར་བྲེད་པ་དང་།ཁད་པར་དུ་རྒྱལ་

ཁབ་དང་ས་གནས་ཀླི་སླིད་གཞུང་མ་ཡླིན་པའླི་རྩ་འཛུགས་དང་ལས་རླིགས་མཐུན་

ཚོགས།མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་སྲེ་ཁག རྒྱལ་ཁབ་དབང་ཆའླི་ལས་ཁུངས་དང་དམངས་ཁྲོད་སྤྱླི་

ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ལ་རྲོགས་འདྲེགས་བ་དགྲོས། 

(c)རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་ཆ་འཕླིན་བརྲེ་རྲེས་དང་བརྟག་བཤྲེར།འཚོལ་བསྡུ་དང་བརྒྱུད་

བསགས་ཀླི་ཕྲོགས་ནས་ལས་ཕྲོགས་བཟང་བྲོ་སྒྲུབ་པ༼དཔྲེར་ན་བ་དགའ་སྟྲེར་བའླི་རྣམ་

གངས༽དང་ད་ཡྲོད་རྒྱུ་ཆ་དང་ལས་ཁུངས།ཇུས་གཞླིར་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་པ། 

(d)མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་ལས་བྲེད་པའླི་དབར་གླི་ད་ཡྲོད་དྲ་རྒྱར་རྲོགས་

འདྲེགས་བས་ཏྲེ་རླིམ་པ་སྲོ་སྲོའླི་དྲ་རྒྱ་གསར་བ་འཛུགས་པར་སྐུལ་བ། 

 
G.སྙྲོམ་སླིག་དང་གདྲེང་འཇྲོག 
༼༥༦༽མཐྲོ་རླིམ་མླི་དབང་ཆྲེད་གྲེར་ཁང་གླིས་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀླི་འབྲེལ་ཡྲོད་

མཐྲོ་རླིམ་སྲོབ་གསྲོའླི་དངྲོས་ཡྲོད་དང་།ཁད་པར་དུ་བསབ་ཚན་རྩྲོམ་སླིག་རྩ་འཛུགས་དང་

གཞན་པའླི་ལས་བྲེད་པ་དང་མམ་འབྲེལ་བས་ཏྲེ།《འཛམ་གླིང་ཇུས་གཞླི》དུས་རླིམ་
གླིས་པའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་སྙྲོམ་སླིག་གླི་བ་བར་ཁག་ཐྲེག་དང་།དྲེས་ད་དུང་ཤྲེས་རྟྲོགས་མཐྲོར་
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འདྲེགས་ཡྲོང་བའླི་བ་ཐབས་འདྲོན་སྲོད་བ་ངྲེས། 

༼༥༧༽༢༠༡༥ལྲོའླི་དུས་རླིམ་གླིས་པ་མཇུག་རྲོགས་དུས།རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའླི་ཁད་པར་

དུC.D.Eཁག་ཚབ་མཚོན་དུ་བས་ནས་ཐྲེངས་འདླིའླི་འཆར་གཞླིའླི་ཁྲོད་ལག་ཏུ་བསྟར་

བཞླིན་པའླི་བ་འགུལ་ལ་གདྲེང་འཇྲོག་བ་དགྲོས་བ་དང་།ཁྲོངས་ཞགས་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོས་

མཐྲོ་རླིམ་མླི་དབང་ཆྲེད་དྲོན་ཁང་ལ་མཐའ་མཇུག་གླི་རྒྱལ་ཁབ་གདྲེང་འཇྲོག་སྙན་ཞུ་སྲོད་

དགྲོས།མཐྲོ་རླིམ་མླི་དབང་ཆྲེད་དྲོན་ཁང་གླིས་རྒྱལ་ཁབ་འདླི་དག་གླི་གདྲེང་འཇྲོག་སྙན་

ཞུར་བརྟྲེན་ནས་འཛམ་གླིང་རང་བཞླིན་གླི་སྙན་ཞུ་ཞླིག་འདྲླི་དགྲོས་ལ།༢༠༡༥ལྲོར་མླི་

དབང་ལས་དྲོན་ཁང་ལ་སྲོད་དགྲོས། 
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【མཆན།33མླིག་སར་གླི་མངའ་ཁྲོངས་གངས་འབྲོར་དང་མངའ་ཁྲོངས་སྲོ་སྲོར་འབྲེལ་བའླི་ལས་བྲེད་མཁན་གླི་སྣ་མང་རང་

བཞླིན་ལ་གཞླིགས་ནས།གཞླི་ཚད་ཞླིབ་འཇུག་སླིད་གཞུང་གླི་རྲོགས་འདྲེགས་སྲེ་ཁག་གླིས་ལག་བསྟར་བས་ཆྲོག་པར་མ་

ཟད།སམླིགས་འབྲེན་མངའ་ཁྲོངས་སྲོ་སྲོ་དང་འབྲེལ་བ་ཆྲེས་ཟབ་པའླི་ལས་བྲེད་པ་རྣམས་ཀླིས་བྲེ་བག་སྲོ་སྲོར་ཞླིབ་འཇུག་བས་

ཆྲོག】 

【34. 《ཐུན་མྲོང་ལྟྲེ་འླི་ཡླིག་ཆ་དང་ཆླིངས་ཡླིག་ཆྲེད་མཁྲོའླི་ཡླིག་ཆའླི་ཚད་གཞླི་རུ་བས་བའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་མླི་དབང་ཆླིངས་

ཡླིག་གླི་ཡར་སྲོད་སྙན་ཞུའླི་སྙྲོམ་སླིག་ཚད་གཞླི》ལྟྲོས། 

（ HRI/GEN/2/Rev.6 ）   htpp://www2.ohchr.org/English/bodies/icm-mc/docs/9
 

th/HRI-GE-2-Rev6.doc。】 

【35.ངྲེས་པར་དུ་ཡླིད་ལ་བཟུང་དགྲོས་བ་ནླི་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མླི་དབང་ལམ་ལུགས་གླིས་ཡུན་གཏན་ནང་ཁྲོངས་

ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་གླི་གནད་དྲོན་འདྲོན་ངྲེས།དཔྲེར་ན།ཆླིངས་འཇྲོག་ལས་ཁུངས་ཀླིས་ཏྲེས་

ཡྲེའུ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྙན་ཞུ་བརྟག་དཔྱད་བྲེད་དུས་སུ་བ་བའླི་གཙོ་གནད་ཏྲེས་ཡྲེའུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་

སྲོང་ལག་བསྟར་གླི་འགན་འཁུར་སྟྲེང་འཇྲོག་པ་དང་།དྲེའླི་སྲོམ་ཚིག་རང་བཞླིན་གླི་བསམ་འཆར་ཁྲོད་ནས་གཙོ་གནད་འདླི་

མངྲོན་ཐུབ།མླི་དབང་ལས་དྲོན་ཁང་གླི་འདྲླི་གཞླི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལམ་ལུགས་ཏྲེ།དཔྲེར་ན།ཁད་པར་ཅན་གླི་གྲོ་རླིམ་དང་བ་བའླི་

ཚོ་ཆུང་།འདླིའླི་སྙན་ཞུའླི་ཁྲོད་དུ་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སང་གསྲོ་སྲོང་གླི་ཐད་ཀླི་འཕྲེལ་རླིམ་ཚུད་དུ་འཇུག་པ་དང་།རྒྱ་ཁབ་ཡུན་

གཏན་གྲོས་ཞླིབ་ཀླིས་ཀང་མླི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་གླི་གནད་དྲོན་བཏྲོན་ཡྲོད།དྲེ་ལས་གཞན།བསབ་གཞླི་རྩྲོམ་སླིག་རྩ་

འཛུགས་ལ་ཆྲེད་ལས་སྲེ་ཁག་ཞླིག་གླིས《བསབ་གཞླི་རྩྲོམ་སླིག་ཁང་གླིས་སྲོབ་གསྲོའླི་རྒྱལ་སྤྱླིའླི་གུ་ཡངས་དང་མམ་འབྲེལ།ཞླི་

བདྲེ་དང་འབྲེལ་བའླི་མླི་དབང་དང་གཞླི་རྩའླི་རང་དབང་སྲོབ་གསྲོའླི་བསམ་འཆར།》ལ་བརྟག་བཤྲེར་གླི་འགན་འཁུར་ཡྲོད།】 

 


