
མིའ་ིཁ་ེདབང་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�་ི�བས་ཞ་ེགཉསི་པའ་ིཚ�གས་འ�།

�་ིལ་ོ༢༠༡༩་ལའོ་ི�་༩་ཚ�ས་༩་ནས་ཚ�ས་༢༧་བར།

གནས་�བས་�་ི�སོ་དནོ་གཉསི་པ་དང་ག�མ་པ།

མཉམ་འ�ལེ་�ལ་ཚ�གས་�ི་འ�ོ་བ་མའི་ིཁེ་དབང་ག་ིམཐོ་རམི་ཆདེ་ལས་མི་�འ་ིལོ་མ�ག་

གི་�ན་�་དང་མཐ་ོརམི་ཆདེ་ལས་མ་ི�འ་ིལས་�བ་ཁང་གི་�ན་�། �ང་ཡིག་ཆནེ་མའོ་ི�ན་

�་བཅས།

�་ིདམངས་�་ིཁ་ེདབང་དང་། ཆབ་�དི་�ི་ཁ་ེདབང་། དཔལ་འ�རོ། �་ིཚ�གས་དང་རགི་

གནས་�་ིཁ་ེདབང་། འཕལེ་�ས་�ི་ཁ་ེདབང་ལ་སགོས་པའ་ིའ�་ོབ་མི་ཡོངས་�་ིཁེ་དབང་ལ་

�ང་�བོ་དང་དར་�ས་གཏངོ་བ།

འཛམ་�ིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་�བོ་གས་ོའཆར་གཞིའི་ལས་རམི་བཞི་བའི་(�་ིལོ་

༢༠༢༠ནས་�་ིལོ་༢༠༢༤བར )ལས་དོན་འཆར་ཟིན།
འ�ལེ། ཡགི་ཆ་འད་ིན་ིWCHRE�་འ�གས་�སི་ཡགི་བ�ར་�ས་པ་ཡནི་པས།  བ�ར་ཡགི་ག་ིནང་དནོ་ལ་བར་�ད་ཡདོ་ན་OHCHR�་ི

ག�ང་�་�གས་�་ིད�ནི་ཡགི་ག་ིམ་ཡགི་ཚད་གཞརི་འཛ�ན་རགོས།

མཉམ་འ�ལེ་�ལ་ཚ�གས་�ི་འ�ོ་བ་མའི་ིཁེ་དབང་ག་ིམཐོ་རམི་ཆདེ་ལས་མི་�འ་ིལས་�བ་

ཁང་ག་ི�ན་�།1

1 ཡར་�ོད་མཁན་�ིས་གནད་དོན་མང་པོར་ཚ�ད་འཛ�ན་�ེད་དཀའ་བས་�ོས་མོལ་བ�ད་གཏན་འཁེལ་�ི་�བ་བ�གས་ཉིན་མོར་�བ་བ�གས་�ེད་པར་ཐག་བཅད།



གནད་བ�ས།

མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་ཆོད་ཡིག་ཨང་༣༩/༣�ར། མཉམ་འ�ེལ་

�ལ་ཚ�གས་�ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་གིས་

འཛམ་�ིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་བཞི་བའི་(�ི་ལོ་༢༠༢༠ནས་

�ི་ལོ་༢༠༢༤བར )ལས་དོན་འཆར་ཟིན་ལེགས་�ིག་དང་ཡི་གེར་བཀོད།  འཆར་ཟིན་དེ་ནི་

མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་འ�ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དང་།  འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་དང་པོ(�ི་

ལོ་༢༠༠༥་ནས་�ི་ལོ་༢༠༠༩་བར) །  ལས་རིམ་གཉིས་པ་(�ི་ལོ་༢༠༡༠་ནས་�ི་ལོ་༢༠༡༤་

བར ) །   ལས་རིམ་ག�མ་པ(�ི་ལོ་༢༠༡༥་ནས་�ི་ལོ་༢༠༡༩་བར )འི་འཆར་གཞིའི་ནང་

དོན།  འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་དང་མཉམ་

འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ིས་དཔར་བ�ན་འ�ེམ་�ེལ་�ས་པའི་ད�ད་གཞི་གཞིར་བ�ང་ནས་

ཡི་གེར་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན།   �་༤་པའིཚ�ས་༡༠་ནས་ཚ�ས་༡༡་བར་�། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་

གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་གིས་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་ན་གཞོན་བ�ོ་

�ེང་འཚ�གས་�བས་བ�ད་ནས་འཆར་ཟིན་མ་ཡིག་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ལ་�ི་དང་།  ས་

གནས་�ིད་ག�ང་བར་�ི་�་འ�གས། དམངས་�ོད་�ི་�ི་ཚ�གས་�་འ�གས་བར་�་

བ�ར་བ་དང་�ོས་ཞིབ་�ས།

�་༥པའི་ཚ�ས་༡༤་ཉིན། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་

ལས་�བ་ཁང་གིས་ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་དང་�ིད་ག�ང་བར་

�ི་�་འ�གས་གཞན་དག �ལ་ཁབ་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་�ངས་དང་དམངས་�ོད་�ི་

ཚ�གས་སོགས་ལ་འཆར་ཟིན་ཡི་གེ་ཡར་�ོད་�ས། �་༦་པའི་ཚ�ས་༢༨་བར་�། འ�ོ་བ་མིའི་

ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་�་ད�ད་བ�ོད་དང་བསམ་�ལ་



�ེལ་བའི་ཡིག་ལན་༢༦་འ�ོར་ཡོད་པ་དག་ཐེངས་འདིའི་�ན་�འི་�ོད་�་བསམ་ཞིབ་

གནང་ཡོད།  



དཀར་ཆག

དང་པོ།    �ོན་འ�ོའི་གཏམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣

གཅིག  མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་མཚན་ཉིད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣

གཉིས། འཛམ་�ིང་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ས་གཞི་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་�ས་ཐབས།་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤

ག�མ། འཛམ་�ིང་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ས་གཞིའི་དམིགས་འབེན།་་་་་་་་་་་་་་་་༤

བཞི།    མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་འ�ལ་�ི་�་དོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥

གཉིས་པ།   མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་བ�ད་ནས་ན་གཞོན་ཚ�ར་འཇོན་�ས་�ོད་པ་�ེ།

འཛམ་�ིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་བཞི་བའི་(�ི་ལོ་

༢༠༢༠ནས་�ི་ལོ་༢༠༢༤བར )ལས་དོན་འཆར་གཞི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥

གཅིག   �བ་ཁོངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥

གཉིས།  �བ་�ོངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦

ག�མ། �ེ་�ག་གི་དམིགས་འབེན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨

བཞི།     �བ་ཆ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨

�། �ལ་ཁབ་�ི་ལག་བ�ར་བ�ད་རིམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥

�ག �ལ་�ིའི་མཉམ་འ�ེལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨ 



དང་པོ།    �ོན་འ�ོའི་གཏམ།

གཅིག   མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་མཚན་ཉིད།

༡ �ལ་�ིའི་�ི་ཚ�གས་�ིས་�ན་མོང་གི་�་བ་ཞིག་མངོན་གསལ་�ིས་�ོག་གིན་ཡོད་དེ།

མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོས་མིའི་ཁེ་དབང་མངོན་འ�ར་དང་མི་སོ་སོ་ནི་མིའི་ཁེ་དབང་

མངོན་འ�ར་འ�ང་བར་འགན་འ�ི་ངེས་ཅན་ཡོད་པའི་ཡོངས་�བ་�ི་ངེས་ཤེས་བ�ེད་

པར་གལ་ཆེའི་�ས་�གས་འདོན་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�ང་བ་�ར་ན། འ�ོ་བ་

མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོས་�ག་�གས་དང་གདོང་�ག་གི་�་�ོད་ལ་�ོན་འགོག་�ེད་པའི་

�ས་པ་�ན་པར་མ་ཟད། འ�་མཉམ་དང་། �ད་མ�ད་རང་བཞིན་�ི་འཕེལ་�ས།

དམངས་གཙ�་ལམ་�གས་�་བ�ན་�་བཏང་�ེ། �ི་དམངས་ཡོངས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་

�ི་�་བར་�གས་པར་�ས་པ་ཆེན་པོ་འདོན་�བ།

༢ མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་འ�ེལ་བའི་དོན་ཚན་དག་�ལ་�ིའི་ཡིག་ཆ་མང་ཤོས་ཤིག་

གི་ནང་དོན་�་�ངས་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་《འཛམ་�ིང་གི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

བ�གས་གཏམ》（དོན་ཚན་ཉེར་�ག་པ།）དང་གཅིག མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་

�ི་�ོབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག་དང་རིག་གནས་�ི་�་འ�གས）(�ོབ་གསོ། ཚན་རིག་དང་

རིག་གནས་�ི་�་འ�གས） 《�ོབ་གསོའི་�ད་གསོད་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་པའི་�ི་ཆིངས་》

（དོན་ཚན་�་བ།）དང་གཉིས། 《རིགས་�ད་�ད་གསོད་�ི་�མ་པ་མཐའ་དག་

མེད་པར་བཟོ་བའི་�ལ་�ིའི་�ི་ཆིངས་》 (དོན་ཚན་བ�ན་པ།）དང་ག�མ།

《དཔལ་འ�ོར་དང་�ི་ཚ�གས། རིག་གནས་བཅས་�ི་ཁེ་དབང་�ོར་�ི་�ལ་�ིའི་�ི་



ཆིངས།》（དོན་ཚན་བ�་ག�མ་པ།）དང་བཞི། 《ག�ག་�བ་ཆེ་ཞིང་�ན་�ོད་
དང་མི་མ�ན་ལ། མིའི་ལ་�ར་གནོད་པའི་�ིམས་ཆད་གཅོད་�ངས་གཏན་འགོག་གནང་

བའི་�ི་ཆིངས》 (དོན་ཚན་བ�་བ）དང་�། 《�ད་མེད་ལ་�ད་གསོད་�ི་�མ་པ་

མཐའ་དག་མེད་པར་བཟོ་བའི་�ི་ཆིངས》 （དོན་ཚན་བ�་བ།）དང་�ག། �ལ་

�ིའི་ལས་བཟོ་བའི་�་འ�གས་�ི་༡༩༨༩ལོའི་《མི་རབས་བ�ད་པའི་གཏན་�ོད་མི་�་

དང་ཚ�་བ་མི་རིགས་�ི་�ི་ཆིངས》（ {ཨང་�གས༡༦༩བ།}(དོན་ཚན་�མ་�་བ་དང་

སོ་གཅིག་པ།）དང་བ�ན། 《�ིས་པའི་ཁེ་དབང་གི་�ི་ཆིངས》(དོན་ཚན་ཉེར་ད�་

བ།）དང་བ�ད། 《�ལ་�ོར་ལས་བཟོ་བ་དང་དེའི་�ིམ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་�ང་�ོབ་

གནང་བའི་�ི་ཆིངས》（དོན་ཚན་སོ་ག�མ་པ།)དང་ད�། 《དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་

ཁེ་དབང་�ི་ཆིངས》（དོན་ཚན་བཞི་བ་དང་བ�ད་པ།）དང་བ�། 《ཝེ་ཡེ་�་

བ�གས་གཏམ་དང་འ�ལ་བ�ོད་�་འཛ�ན》(ཁག་དང་པོའི་དོན་ཚན་སོ་ག�མ་ནས་སོ་

བཞི་བར། ཁག་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་དོན་བ�ད་ནས་�་གཉིས་བར།）དང་བ�་གཅིག 

《�ལ་�ིའི་མི་�ངས་དང་འཕེལ་�ས་ཚ�གས་འ�འི་འ�ལ་�ོད་�་འཛ�ན》 （དོན་

ཚན་༧.༣དང་༧.༣༧)དང་བ�་གཉིས། 《ཏེ་པན་བ�གས་གཏམ་དང་ལག་བ�ར་�་

འཛ�ན།》 (དོན་ཚན་གོ་�་ནས་གོ་བ�ན་བར། དོན་ཚན་བ�་དང་ཉེར་ད�་ནས་བ�་
དང་སོ་ད�་བར།)དང་བ�་ག�མ། ཏེ་པན་ཞིབ་ད�ད་ཚ�གས་འ�འི་ད�ད་འ�ས་ཡིག་ཆ་

（དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་དང་ཆིག་བ�་བ�་མེད་བ�ན།）དང་། �ི་ལོ༢༠༠༥ལོའི་

《འཛམ་�ིང་གི་ད�་�ིད་ཚ�གས་འ�འི་�བ་འ�ས》 (དོན་ཚན་བ�་དང་སོ་
གཅིག)བཅས་སོ།།

༣ �ི་ལོ༢༠༡༡ལོའི་�༡༢པར། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་ཚ�གས་ཆེན་�ིས《མཉམ་འ�ེལ་



�ལ་ཚ�གས་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་གསོ་�ོང་བ�གས་གཏམ》གཏན་ལ་ཕབ། 2

《བ�གས་གཏམ》ལས་བ�ན་དོན། མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་མི་དམངས་ལ་ཤེས་�་
དང་ལག་�ལ་མཁོ་�ོད་དང་གསོ་�ོང་གནང་ཞིང་། ཁོ་ཚ�་ལ་ཡང་དག་པའི་�མ་འ�ར་

དང་�་�ོད་�ན་པར་�ས་ཏེ། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་རིག་གནས་འ�གས་�ོང་དང་�ལ་

འདེད་ལ་ཡར་ཐོན་ཡོང་ཆེད་ཡིན། མི་གཞན་པའི་ཁེ་དབང་ལ་�ང་�ོབ་གནང་བའི་�ས་པ་

�ན་པར་�ེད་པ་ཡིན（དོན་ཚན་གཉིས་པ）།  《བ�གས་གཏམ》�ིས་�ལ་
ཁབ་དང་། གནས་�ལ་འོས་འཚམ་�ི་�བས་�་�ིད་ག�ང་གི་འ�ེལ་ཡོད་གཙ�་བདག་ལས་

�ངས་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་གསོ་�ོང་�་བར་ཁག་ཐེག་གནང་བའི་འགན་འ�ི་

གཙ�་བོ་ཡོད་པ་དང་། �བ་ཁབ་སོ་སོའི་དམངས་�ི་�ི་ཚ�གས་དང་འ�ེལ་ཡོད་�་འ�གས་

མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་གསོ་�ོང་�་བར་�གས་�ེ། བདེ་འཇགས་དང་�ས་�ན་�ི་

�ིའི་ཁོར་�ག་བ�ན་འོས་པ་གཏན་འཁེལ་གནང་ཡོད（དོན་ཚན་བ�ན་པ）། �ོབ་

གསོ། ཚན་རིག་དང་རིག་གནས་�ི་�་འ�གས） 《�ོབ་གསོས་�ལ་�ིའི་�་ཡངས།
མཉམ་འ�ེལ་དང་ཞི་བདེ། ད་�ང་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་རང་དབང་�ོབ་གསོའི་�ོས་

གཞི་སོགས་ལ་�ལ་འདེད་�ེད་པའི་�ོར།》 （༡༩༧༤ལོ）ནི་གོང་�་�ོས་པའི་

《མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་བ�གས་གཏམ》ལས་ཆེད་�་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་
�ོབ་གསོར་འ�ེལ་བཤད་�ེད་པའི་འཛམ་�ིང་རང་བཞིན་�ི་ཡིག་ཆ་ཡིན།

༤ ཡིག་ཆ་འདི་དག་གི་ནང་�། �ལ་�ིའི་�ི་ཚ�གས་�ིས་�ོས་མོལ་གཏན་འཁེལ་གནང་

བའི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་མཚན་ཉིད་�ི་�བ་ཆ་འ�ས་ཡོད། ཡིག་ཆ་འདི་དག་གཞིར་

�ས་ནས་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་མིའི་ཁེ་དབང་རིག་གནས་ལ་�ོབ་�ོང་དང་�ོབ་གསོ།

གསོ་�ོང་། �ར་ཐག་གི་�ིལ་�ོག་བཅས་ལ་གཏོགས།

2 ཡིག་ཆ་ཨང་༦༦/༡༣༧པའི་ཆོད་དོན།



༥  མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་ཚ�་གང་བོའི་�ོབ་གསོའི་བ�ད་རིམ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། གསོ་�ོང་

ཁོངས་གཏོགས་�་འ�་བའི་ནང་དོན་གཤམ་�ར།

ཀ ཤེས་�་དང་ལག་�ལ་�ེ། མིའི་ཁེ་དབང་ལ་�ོབ་�ོང་དང་། �ན་�ན་འཚ�་བའི་�ོད་�་

བཀོལ་�ོད་གནང་བ།

ཁ རིན་ཐང་�་བ་དང་། �མ་འ�ར། �་�ོད་�ེ། མིའི་ཁེ་དབང་ལ་�ང་�ོབ་གནང་བའི་

རིན་ཐང་�་བ་དང་�མ་འ�ར། �་�ོད་བཅས་གསོ་�ོང་གནང་བ།

ག  �་�ོད། མིའི་ཁེ་དབང་ལ་�ང་�ོབ་དང་�ལ་�ེལ་གནང་བ། 



གཉིས། འཛམ་�ིང་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ས་གཞི་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་
�ས་ཐབས།

༦ མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་བ་མཐའ་དག་�ལ་�ག་གནང་�ིར། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་

ཚ�གས་�ི་ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་�ིས་འ�ལ་�ོད་�མ་པ་�་ཚ�གས་གཏན་འཁེལ་�ས།

དཔེར་ན། མིའི་ཁེ་དབང་གི་ཆ་འ�ིན་�་ཆ་གསར་འ�ི་དང་བ�ད་�ེལ་�ེད་པའི་འཛམ་

�ིང་མིའི་ཁེ་དབང་�ིལ་�ོག་ལས་འ�ལ(�ི་ལོ༡༩༨༨）། �ལ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པོས་�ིག་
བཟོ་དང་ཡོངས་�བ་�་ལག་བ�ར། �ས་�ན་དང་�ན་མ�ད་རང་བཞིན་�ན་པའི་མིའི་

ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་འཐབ་�ས་�ི་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ལོ་

བ�་(�ི་ལོ་༡༩༩༥ནས་༢༠༠༤་བར།）དང་འ�ལ་�ོད་འཆར་གཞིར་�བ་�ོར་དང་�ལ་
འདེད་གནང་བ།  འཛམ་�ིང་གི་�ིས་པར་ཞི་འཇམ་དང་ཞི་བདེའི་རིག་གནས་འ�གས་

�ན་གནང་བའི་�ལ་�ིའི་ལོ་བ�་(�ི་ལོ༢༠༠༡ནས་�ི་ལོ་༢༠༡༠་བར།）དང་། མཉམ་
འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ིས་�ོབ་གསོ་�ལ་འདེད་གཏོང་བའི་�ད་མ�ན་རང་བཞིན་འཕེལ་

�ས་�ི་ལོ་བ�(�ི་ལོ༢༠༠༥ནས་�ི་ལོ་༢༠༡༤་བར）། �ལ་�ིའི་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་
�ོབ་�ོང་གི་ལོ་(�ི་ལོ༢༠༠༨ནས་�ི་ལོ་༢༠༠༩་བར)བཅས་ཡིན།

༧  མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་�ལ་འདེད་གཏོང་བའི་�ལ་�ིའི་འ�ལ་�ོད་�མ་པ་གཞན་

དག �ལ་�ིའི་རིག་གནས་འཆམ་མ�ན་ལོ་བ�(�ི་ལོ༢༠༡༣ནས་༢༠༢༢་བར)། དམངས་

ཡོངས་�ོང་བ�ར་�ོབ་གསོ(�ི་ལོ་༢༠༠༠ནས་༢༠༡༥་བར)དང་（�ི་ལོ་༢༠༣༠་ལོའི་
�ོབ་གསོའི་འ�ལ་�ོད་�ོམ་གཞི་དང་། �ང་ཡིག་ཆེན་མོའི་འཛམ་�ིང་རང་བཞིན་�ི་�ོབ་

གསོ་ཨང་དང་པོའི་�ོས་གཞི(�ི་ལོ）་༢༠༡༢ནས་༢༠༡༦་བར།)་དང་《༢༠༣༠ལོའི་

�ད་མ�ན་རང་བཞིན་འཕེལ་�ས་�ི་�ོས་ཆོད》།



༨  �ི་ལོ༢༠༠༤ལོའི་�་བ�་གཉིས་པའི་ཚ�ས་བ�་ལ། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་ཚ�གས་ཆེན་

�ིས་འཛམ་�ིང་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་འཆར་གཞི་�བ་བ�གས་�ས། 3 �་ི

ལོ༢༠༠༥ལོའི་�་དང་པོའི་ཚ�ས་གཅིག་ལ། མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་འཆར་གཞི་འདི་ལས་

�ངས་སོ་སོ་ནས་ལག་བ�ར་གནང་ཞིང་�ད་མ�ན་རང་བཞིན་�ི་རིམ་པ་འགའ་ཤས་�་

བཀར་ནས་ལག་བ�ར་�ས། ལས་རིམ་དང་པོར་(�ི་ལོ་༢༠༠༥ནས་༢༠༠༩་བར་)མིའི་ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོ་�ོབ་�་�ང་འ�ིང་གི་མ་ལག་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་�ས་�ེ། རིམ་པ་དང་

པོའི་དག་བཅོས་�་དག་གནང་བའི་འ�ལ་�ོད་ལས་དོན་འཆར་ཟིན་ནི་༢༠༠༥ལོའི་�་

བ�ན་པར་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་མོས་མ�ན་�ང་། 4  ལས་རིམ་གཉིས་པར་(�ི་ལོ་

༢༠༡༠ནས་༢༠༡༤་བར་)མཐོ་རིམ་�ོབ་གསོའི་�ོད་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་རིམ་པ་

སོ་སོའི་དགེ་�ན་དང་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་གཉེར་མཁན་དང་། ག�ང་ཞབས་པ། �ིམས་

�ོང་དཔོན་དང་དམག་མིར་�ོགས་ནས་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་གསོ་�ོང་ལ་�གས་བ�ན།

འ�ལ་�ོད་ལས་དོན་འཆར་ཟིན་འདི་ནི་༢༠༡༠ལོའི་�་ད�་བར་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛ�ན་

�ན་ཚ�གས་མོས་མ�ན་�ང་། 5 ལས་རིམ་ག�མ་པར་(�ི་ལོ་༢༠༡༥ནས་༢༠༡༩་བར་)རིམ་

པ་�ོན་མ་གཉིས་�ི་ལག་བ�ར་འ�ས་�ར་�གས་�ོན་དང་། �ན་ག�གས་ཆེད་ལས་མི་�་

དང་གསར་འ�ར་ལས་�ེད་མི་�ར་�ོགས་ནས་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་གསོ་�ོང་གནང་

བར་�ལ་འདེད་གནང་། འ�ལ་�ོད་ལས་དོན་འཆར་གཞི（ A/HRC/27/28དང་

Core. 1）་འདི་ནི་༢༠༡༤ལོའི་�་ད�་བར་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་མོས་
མ�ན་�ང་བ་ཡིན། 6

3 ཡིག་ཆ་ཨང་༥༩/༡༡༣Aཔའི་ཆོད་དོན།
4 ཡིག་ཆ་ཨང་༥༩/༡༡༣Bཔའི་ཆོད་དོན།
5 ཡིག་ཆ་ཨང་༡༥/༡༡པའི་ཆོད་དོན།
6 ཡིག་ཆ་ཨང་༢༧/༡༢པའི་ཆོད་དོན།



ག�མ། འཛམ་�ིང་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ས་གཞིའི་དམིགས་འབེན།

༩  འཛམ་�ིང་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ས་གཞིའི་དམིགས་འབེན་ནི་གཤམ་�ར།

ཀ མིའི་ཁེ་དབང་རིག་གནས་�ི་འཕེལ་�ས་ལ་�ལ་འདེད།

ཁ �ལ་�ིའི་ཡིག་ཆ་གཞིར་�ས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་དོན་དང་�ེད་ཐབས་ལ་

�ན་མོང་གི་ངེས་ཤེས་�ེད་པར་�ལ་འདེད་དང་། �ན་མོང་གི་ངེས་ཤེས་འདི་�གས་

མ�ན་ངང་�ལ་ཁབ་�ིད་�ས་ནང་�་�ད་པར་�ལ་འདེད།

ག �ལ་ཁབ་དང་ས་�ལ། �ལ་�ི་བཅས་�ི་རིམ་པ་སོ་སོས་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ལ་

མཐོང་ཆེན་གནང་བར་ཁག་ཐེག 

ང འ�ེལ་ཡོད་མི་�་མཐའ་དག་གིས་�་འ�ལ་�ེལ་བར་གཅིག་མ�ན་�ི་�ན་མོང་�ོམ་

གཞི་མཁོ་�ོད་གནང་བ།

ཅ      རིམ་པ་སོ་སོའི་�ོགས་པོའི་འ�ེལ་བ་དང་མཉམ་འ�ེལ་ལ་�གས་�ོན།

ཆ   ད་ཡོད་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་འཆར་གཞི་ལ་�ད་ཞིབ་དང་གདེང་འཇོག �བ་

�ོར་གནང་ཞིང་། ལེགས་འ�བ་�ི་�ེད་ཐབས་བ�ན་ནས་�ན་འ�ོངས་གནང་བར་�ལ་

�ག་གམ། ད་ཡོད་�ི་འཆར་གཞི་�་བ�ེད་པའམ་འཆར་གཞི་གསར་བ་བཟོ་བར་�ལ་�ག་

གནང་བ། 

ཇ 《མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་གསོ་�ོང་བ�གས་གཏམ་》
ལག་བ�ར་གནང་བར་�ལ་འདེད།  



བཞི།      མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་འ�ལ་�ི་�་དོན།

༡༠ འཛམ་�ིང་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་འཆར་གཞི་�ོད་�ི་�ོབ་གསོའི་�་འ�ལ་ལ་གཤམ་

�ི་ནང་དོན་དག་འ�།

ཀ མིའི་ཁེ་དབང་མཐའ་དག་ལ་�ལ་འདེད་གཏོང་བ་�ེ། �ི་དམངས་�ི་ཁེ་དབང་དང་།

ཆབ་�ིད། དཔལ་འ�ོར། རིག་གནས་བཅས་�ི་ཁེ་དབང་དང་འཕེལ་�ས་�ི་ཁེ་དབང་

བཅས་གཅིག་ལ་གཅིག་བ�ེན་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་འ�ེལ། ཡོངས་�བ་རང་བཞིན། ཕན་

�ན་མཉམ་གནས་བཅས་ལ་�ལ་འདེད།

ཁ ཕན་�ན་བ�ི་བ�ར་དང་�་མང་རང་བཞིན་ལ་རོལ་�ོང་�ེད་པར་�ལ་འདེད་གཏོང་

བ་�ེ། རིགས་�ད་དང་�གས་མཚན། ལོ་ཚ�ད། ཤ་མདོག �ད་རིགས། ཆོས་�གས། ཆབ་

�ིད། �་བ། མི་རིགས། �ི་ཚ�གས་�ི་ཐོབ་ཐང་། �་ནོར། �ེས་�ལ། �ོད་གནས། དབང་བོ་

�ོན་ཅན། མཚན་མ�ན་སོགས་�་�ེན་�་མང་གིས་�ས་པའི་�ད་གསོད་�་�ོད་ལ་ངོ་�ོལ།

ག ཆབ་�ིད་དང་�ི་ཚ�གས། དཔལ་འ�ོར། ལག་�ལ་དང་ཁོར་�ག་གི་འ�ོས་འ�ོགས་པའི་

འཕོ་འ�ར་ལ་བ�ན་ནས་ད�ལ་ཕོངས་དང་། �ག་�གས་འགལ་�ོད། �ད་གསོད་སོགས་

གསར་�་�ང་བའི་མིའི་ཁེ་དབང་གནད་དོན་དང་། མིའི་ཁེ་དབང་གི་ཚད་གཞི་དང་

མ�ན་པའི་ཐག་གཅོད་�ེད་ཐབས་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་ཉིང་འ�ས་�ལ་འདེད་གཏོང་བའི་�ོ་

ཐབས་ལག་བ�ར་གནང་བར་�ལ་འདེད།

ང གཞིས་�ལ་དང་མི་�ེར་ལ་རང་ཉིད་�ི་ཁེ་དབང་ལ་ངོས་འཛ�ན་ཐོབ་པ་དང་། �ས་�ན་

�ོས་ཁེ་དབང་འདི་དག་�ོད་ལེན་�ེད་�བ་པ།

ཅ འགན་འ�ི་མི་�འི་འགན་འ�ིའི་འ�་ཤེས་ལ་�གས་�ོན་གཏོང་བ་�ེ། �ག་པར་�་

�ིད་ག�ང་གི་ལས་�ེད་མི་�ས་འགན་འ�ི་ལག་བ�ར་དང་། བ�ི་འཇོག རང་གི་ཁོངས་



གཏོགས་མི་�འི་ཁེ་དབང་དང་�ས་པར་�ང་�ོབ་དང་མངོན་འ�ར་ཡོང་བར་�གས་�ོན་

�ེད་པ།

ཆ རིག་གནས་�བ་�ོངས་�་ཚ�གས་�ོད་�་འ�ས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་�་དོན་དར་�ེལ་

གཏོང་ཞིང་། �ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ལོ་�ས་དང་འཕེལ་�ས་�ི་གནས་�ལ་ལ་བསམ་གཞིགས་�་

དགོས།

ཇ ས་�ལ་དང་�ལ་ཁབ། ས་ཁོངས། �ལ་�ིའི་མིའི་ཁེ་དབང་ཡིག་ཆ་ལ་�ས་ལོན་�ེད་

པར་�ལ་�ག་གནང་ཞིང་། ཡིག་ཆ་འདི་དག་བེད་�ོད་པའི་�ས་པ་གསོ་�ོང་�ས་ཏེ། མིའི་

ཁེ་དབང་�ང་�ོབ་གནང་དགོས།

ཉ ཚན་�གས་རང་བཞིན་�ི་�ོབ་�ིད་�ེད་ཐབས་བེད་�ོད་�ེད་དགོས། �ོབ་�ིད་�ེད་

ཐབས་འདིའི་ནང་�་ཤེས་�་�ལ་འདེད་དང་། ད�ད་བ�ོད་ད�ེ་ཞིབ། མིའི་ཁེ་དབང་

�ལ་�ེལ་གནང་བའི་མི་�ེར་རམ་�ིའི་ལག་བ�ར་�ས་�ལ་དང་། �ོབ་མའི་ན་ཚ�ད་དང་

ཡོན་ཚད། རིག་གནས་�བ་�ོངས་སོགས་ཞིབ་�འི་གནས་�ལ་ལའང་བསམ་�ོ་གཏོང་

དགོས།

ཏ བདེ་འཇགས་�ོ་�ང་གི་�ོབ་�ོང་གི་ཁོར་�ག་བ�ན་ཏེ། མིའི་ཁེ་དབང་ལོངས་�ོད་

དང་མིའི་�ེར་གཤིས་འ�གས་བ�ན་ལ་�ལ་�ག་གནང་དགོས།

ཐ �ོབ་མའི་�ན་�ན་འཚ�་བ་ལ་འ�ེལ་འ�ིས་ཟབ་མོ་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། �ོབ་མ་

དང་ཁ་བ�་�ས་ཏེ་མིའི་ཁེ་དབང་མངོན་�མ་�ི་�ི་ཚ�གས་འཚ�་བའི་�ོད་�་ཅི་�ར་བེད་

�ོད་གཏོང་བའི་�ེད་ཐབས་ལ་�ོས་བ�ར་�ེད་དགོས།



གཉིས་པ།   མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་བ�ད་ནས་ན་

གཞོན་ཚ�ར་འཇོན་�ས་�ོད་པ་�ེ། འཛམ་�ིང་གི་མིའི་

ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་བཞི་བའི་(�ི་

ལོ་༢༠༢༠ནས་�ི་ལོ་༢༠༢༤བར )ལས་དོན་འཆར་གཞི།

གཅིག �བ་ཁོངས།

༡༡ འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ིས་ཡིག་ཆ་ཨང་༣༩/༣པའི་ཆོད་དོན་
�ོད་�་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་ཆེད་ལས་མི་�འི་

ལས་�བ་ཁང་ལ་འཛམ་�ིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་བཞི་བ(�ི་

ལོ་༢༠༢༠ནས་�ི་ལོ་༢༠༢༤བར)་�ེ་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་བ�ད་ནས་ན་གཞོན་ཚ�ར་

འཇོན་�ས་�ོད་པའི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་�ོམ་�ིག་�ེད་པའི་རེ་�་�ས། ལས་འཛ�ན་
�ན་ཚ�གས་�ིས་འ�་མཉམ། འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མཐོང་�ང་མི་�ེད་པ། �་ཡངས་

དང་�་མང་རང་བཞིན་ལ་བ�ི་འཇོག་�ོགས་ནས་�ོབ་གསོ་དང་གསབ་�ོང་�ེད་པའི་

དམིགས་�ལ་ནི་ཁོད་ཡངས་འཆམ་མ�ན་�ི་�ི་ཚ�གས་འ�གས་ཆེད་ཡིན་པ་ནན་བཤད་

�ས། ལས་རིམ་བཞི་བ་དང་《༢༠༣༠ལོའི་�ད་མ�ན་རང་བཞིན་འཕེལ་�ས་�ི་�ོས་

ཆོད》གཉིས་གཅིག་�ར་ཡོང་བ་དང་། �ག་པར་�་�ད་མ�ན་རང་བཞིན་འཕེལ་�ས་

�ི་དམིགས་�ལ་དང་�ེ་�ག་དམིགས་འབེན་༤.༧གཅིག་�ར་ཡོང་བར་ཐག་གཅོད་གནང་

བ་ནི་�ེ་�ག་དམིགས་འབེན་༤.༧ནང་བཏོན་པའི་མཚན་ཉིད་མི་འ�་བ་དང་�ོབ་གསོའི་
�ེད་ཐབས་ཕན་�ན་བར་�ལ་འདེད་�ས་ཆོག་པས་ཡིན།



༡༢ ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ིས་�ལ་ཁབ་སོ་སོ་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་ཕན་ཁེ་�ན་པ་དག་

གིས་ལས་རིམ་བཞི་བ་ནས་�གས་�ོན་ཆེན་པོ་�ས་ཏེ། ལས་རིམ་ག�མ་པའི་འཆར་གཞིའི་

ལག་བ�ར་ལ་�ལ་འདེད་�ེད་པར་�བ་�ོར་�ས།

༡༣ ལས་དོན་འཆར་ཟིན་འདི་ནི་�ལ་�ིའི་�ོས་མོལ་�་དོན་�ར་�་�ལ་ཁབ་�ི་གནས་

བབ་དང་མ�ན་ཞིང་། �ལ་ཁབ་�ི་རིམ་པ་དང་པོར་�ོགས་ཡོངས་རང་བཞིན་�ན་པའི་ན་

གཞོན་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་འཐབ་�ས་ལ་མ�བ་�ོན་གནང་བའི་�ིག་བཟོ་ཞིག་

ཡིན། དེ་ལས་དམིགས་འབེན། �བ་ཆའི་ཆ་ཤས། འ�ལ་བ�ོད་ལག་བ�ར་དང་�ེ་�ག་གོ་

རིམ་སོགས་འ�ེལ་ཡོད་�ི་�་�ོད་གཏན་འཁེལ་�ས་ཡོད།

༡༤   ལས་དོན་འཆར་ཟིན་འདི་ནི་ཡར་�ོན་�ི་ལས་དོན་འཆར་ཟིན་དག་�ང་གཞིར་�ས་

པ་ཞིག་ཡིན། �ག་པར་�་ལས་རིམ་དང་པོ་(�ོབ་�་�ང་འ�ིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་

གསོར་�གས་�ོན་)་དང་ལས་རིམ་གཉིས་པའི་(མཐོ་རིམ་�ོབ་གསོའི་�ོད་�ི་མིའི་ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོར་�གས་�ོན)འ�ལ་�ོད་འཆར་གཞི་གཞིར་བ�ང་བ་ཡིན། �ོབ་�འི་�ོབ་

གསོ་དང་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོའི་�ོད་�ི་�ོབ་གསོའི་ལས་བཟོ་བ་གསོ་

�ོང་ངོས་ཐད་ནས་ལས་རིམ་ག�མ་པའི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞི་�ང་གཞི་�ས་པ་ཡིན།7

༡༥  �ལ་�ིའི་�ེང་ན་གཞོན་�ི་མཚན་ཉིད་ལ་�ོས་མོལ་ངེས་གཏན་�ས་མེད། 8 �་མང་

�ོག་འཛ�ང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་ན་གཞོན་ནི་འ�ལ་བ�ོད་དང་ངོ་བོ་�་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་པ་

7 ལས་རིམ་ག�མ་པའི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞ（ིA/HRC/27/28དང་Core. 1）འི་ཚན་པ་18ནས22བར་�། �ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་ནི་�ི་ཚ�གས་�་འ�གས་དང་། ཁས་ལེན་གནང་བའི་�ེར་
�ི་ཚ�གས་པས་བ�ས་པའི་ལམ་�གས་རང་བཞིན་�ི་དམིགས་�ལ་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་�ོབ་གསོ་ལ་གོ་བ་ཡིན།�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོ་ནི་ལམ་�གས་ཅན་�་ིདམིགས་�ལ་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་
�ོབ་གསོ་ལ་གོ་བ་ཡིན། མི་ཞིག་གི་ཚ�་གང་བོའི་�ོབ་གསོའི་བ�ད་རིམ་�ོད་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་ཁ་�ོན་དང་འ�ས་ཚང་�་གཏོང་བར་དམིགས་ན་དམངས་�ོད་�་འ�གས་�ིས་�ེལ་བའི་�ོབ་གསོའ་ི�་འ�ལ་འ�ས་པ་ཡིན།

（བ�བ་ཚན་�ོམ་�ིག་ཁང་གིས་བ�ིགས། �་ཚ�གས་ནhིttp://uis. unesco.org/en/glossary）
8 ལངས་�ོགས་འདི་ཡི་གནད་དོན་ཤེས་འདོད་ན་A/HRC/39/33�ི་ཚན་པ་13་ནས་15་བའི་བ�་རོགས།



ཞིག་ཡིན་ལ། �ས་པ་འཕེལ་�ས་�ིན་པའི་མི་�ེར་ལས་�བ་པའི་ལོ་ཚ�ད་�ི་གཏན་འཁེལ་

མེད་པ་ཞིག་ཡིན། �མ་པ་གཞན་�ི་ཐོབ་ཐང་དང་མི་འ�་བར་ཚ�་�ོག་�ོད་�ས་�ན་�ང་

བའི་�བས་ཤིག་ཡིན་ལ། �ེ་�ག་གི་�ས་�ན་ནི་�ི་ཚ�གས་དང་རིག་གནས་�ི་�བ་�ོངས་

�ིས་ཐག་གཅོད་�ེད། ལོ་ཚ�ད་�ད་པའི་ན་གཞོན་ལ་མང་འ�ས་དང་ཕན་�ན་བ�ོལ་བའི་

ཐོབ་ཐང་ངོས་འཛ�ན་མང་པོ་ཡོད། （དཔེར་ན་�གས་མཚན། རིགས་�ད། དམིགས་

བསལ་�ི་�ངས་�ང་ཚ�གས་པའམ་གཏན་�ོད་མི་རབས་ཚ�་བའི་འ�ག་�ལ་སོགས།）

༡༦ མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�ང་ཡིག་ཁང་གིས་ན་གཞོན་ནི་་ལོ་ཚ�ད་༡༥་ནས་༢༤་

བར་�ི་མི་ལ་ངོས་འཛ�ན་དགོས་པར་ཁས་ལེན་གནང་བས་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་ཟིན་འདི་

ཡིས་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་དངོས་དང་ལས་�ངས་སམ་ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་�ིས་

བེད་�ོད་གཏོང་བཞིན་པའི་མཚན་ཉིད་གཞན་དག་ཁས་ལེན་�ེད་པར་འགལ་བ་མེད།



གཉིས།    �བ་�ོངས།

༡༧ མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་ད�་བ�ེས་པའི་མགོར། ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་དག་གིས་ན་

གཞོན་ཚ�ར་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་�ེལ་བའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ནན་བཤད་�ས། དཔེར་

ན། ༡༩༦༥ལོར་《�ལ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཕན་�ན་བར་འཆམ་མ�ན། ཕན་�ན་
བ�ི་འཇོག་དང་བསམ་ཤེས་�ེད་པ་ན་གཞོན་ཚ�འི་�ོད་ནས་དར་�ེལ་གཏོང་བའི་�གས་

འ�ན་བ�གས་གཏམ》 9 དང་༡༩༦༨་ལོར་ཏེ་ཧེ་ལན་ནས་�ེལ་བའི་�ལ་�ིའི་འ�ོ་བ་
མིའི་ཁེ་དབང་�ོས་ཚ�གས་�ེང་གཏན་འཁེལ་�ང་བའི་◌༿ན་གཞོན་ཚ�ར་ཁེ་དབང་དང་

གཞི་�འི་རང་དབང་ལ་བ�ི་འཇོག་གི་�ོབ་གསོ་གཏོང་བ་◌༾ཞེས་པའི་�ོས་ཆོད་ཨང་

�གས་ཉི་�་བ་སོགས་�ིས་ན་གཞོན་ཚ�འི་�མ་མེད་�ི་�ོབས་པ། �ོ་སེམས་དང་གསར་

གཏོད་�ས་པ། མ་ལོངས་བ་འ�གས་བ�ན་�ེད་པའི་�ེད་�ས་ནན་བཤད་�ས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ལ་ཁོ་ཚ�ས་ཁེ་དབང་དང་ཞི་བདེར་�ལ་འདེད་

�ེད་པའི་�ས་པ་གསོ་�ོང་གི་འོས་འགན་ཡོད་པ་ནན་བཤད་�ས།

༡༨ �ལ་�ིའི་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་�ོབ་གསོའི་ཡིག་ཆ་ལས་གཏན་འཁེལ་�ང་བ་

�ར། འ�ོ་བའི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་�ོབ་གསོའི་ཁེ་དབང་�ོད་མེད་�་མི་�ང་བའི་

ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། 10 《༢༠༣༠ལོའི་�ན་མ�ན་རང་བཞིན་འཕེལ་�ས་�ི་�ོས་ཆདོ》
ལས་གནད་འདི་ཡང་བ�ར་བ�ན་ཡོད་དེ། ཁོངས་ཡངས་རང་བཞིན་དང་འ�་མཉམ་�ི་

�ས་ལེགས་�ོབ་གསོའི་དམིགས་འབེན༤བའི་�ེ་�ག་དམིགས་འབེན་༧པ་ནི་�ོབ་�ོང་�ེད་

མཁན་ཡོངས་�ིས་�ད་མ�ད་འཕེལ་�ས་ལ་མཁོ་བའི་ཤེས་�་དང་ལག་�ལ། �ན་མ�ད་

9 ཚ�གས་ཆེན་�ི་ཡིག་ཆ་ཨང་2037(xx)ཡི་ཆོད་དོན།
10 ལས་རིམ་དང་པོའི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞ（ིA/59/525/Rev.1）འི་ཚན་པ10ནས་20བར། ལས་རིམ་གཉིས་པའི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞ(ིA/HRC/15/28)འི་ཚན་པ་18ནས་

20བར།



འཕེལ་�ས་�ེལ་བ། �ན་མ�ད་འཕེལ་�ས་�ི་འཚ�་བ་རོལ་�ངས། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་

དང་ཕོ་མོ་འ�་མཉམ་�ི་�ོབ་གསོ། འཆམ་མ�ན་རིག་གནས་དར་�ེལ། སའི་གོ་ལ་ཡོངས་

�ི་�ི་དམངས་འ�་ཤེས་མཐོར་འདེགས། རིག་གནས་�་མང་རང་བཞིན་ཁས་ལེན། རིག་

གནས་�ིས་�ན་མ�ན་འཕེལ་�ས་ལ་ཐེབས་པའི་མཛད་�ེས་སོགས་�ི་ཞིབ་�འི་�ེད་

ཐབས་མཐའ་དག་ཤེས་�ོགས་ཡོང་བར་འགན་ལེན་�ས་ཡོད།

༡༩ ལོ་འདི་འགའི་རིང་ལ་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་སའི་གོ་ལ་ཡོངས་�ི་འ�ན་

�ོང་འཐབ་�ས་ལ་�ོན་འགོག་དང་ཁ་གཏད་�ང་བར་གཏན་འཁེལ་�ས། 11  ༡༩༩༥་ལོའི་

《ཉེས་བཟོ་དང་ཉེས་�ིམས་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�ོས་ཆོད་ནང་�་འ�་བར་�ས་
ནས་�ི་ཚ�གས་དང་དཔལ་འ�ོར་གནད་དོན་ལ་ཁ་གཏད་དང་�ལ་ཁབ་དང་�ལ་�ིས་

�ིམས་�ོང་�ལ་འདེད་དང་དམངས་ཡོངས་ཟབ་�གས་�ི་དོ་ཧ་བ�གས་གཏམ་》�ོད།
ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་�ིས་ན་གཞོན་�ི་�ོབ་གསོའི་འཆར་ཟིན་འགོད་པར་�ར་ཐག་

�ེད་པ་དང་། ཉེས་པ་བཟོ་བར་�ོན་འགོག་གི་�ིད་�ས་མངོན་འ�ར་ཡོང་བ། མིའི་ཁེ་

དབང་�ང་�ོབ་དང་�ིམས་འ�གས་མངོན་འ�ར་སོགས་ལ་�ར་ཐག་�ེད་པའི་འདོད་�ོ་

བཏོན། 12 ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ིས་ཆོད་དོན༢༢༥༠（༢༠༡༥ལོ）�ོད་�་ན་གཞོན་
�ིས་གདོང་�ག་�ོན་འགོག་དང་ཐག་གཅོད་�ོགས་ནས་�ས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་པ་གསལ་

བཤད་�ས་པ་དང་ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་�ིས་�ས་ལེགས་འཆམ་མ�ན་�ོབ་གསོ་�ེལ་

བར་�ལ་མ་�ས་ནས་ན་གཞོན་དམངས་གཙ�འི་�ོམ་གཞི་དང་ད�ེལ་ཡངས་རང་བཞིན་�ི་

ཆབ་�ིད་གོ་རིམ་�་�གས་པའི་གོ་�བས་བ�ན། �ང་ཡིག་ཆེན་མོས་《�ག་�གས་ཐལ་

མཐའ་རིང་�གས་�ི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞི་འགོག་�ོལ་�ེད་པ》འི་�ོད་འ�ོ་བ་མིའི་
ཁེ་དབང་དང་�་མང་རང་བཞིན་ལ་བ�ི་འཇོག་དང་། བསམ་ཞིབ་�ས་པ་གསོ་�ོང་�ས་

11 A/HRC/35/6ལ་བ�་རོགས།
12 ཚ�གས་འ�འི་ཆོད་དོན70/174འི་དོན་ཚན་བ�་བ།



ནས་འཆམ་མ�ན་ཞི་བདེའི་�ི་ཚ�གས་དང་ད�ེལ་ཡངས་བསམ་�ོ་འ�གས་པ་ནི་འ�ེལ་

ཡོད་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞིའི་�བ་ཆར་གཏོགས་པར་�ས། 13 �ང་ཡིག་

ཆེན་མོས་�ི་ལོ༢༠༡༨ལོར་བཏོན་པའི《མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་ན་གཞོན་འཐབ་

�ས་�ེ།  ན་གཞོན་༢༠༣༠། ན་གཞོན་ལ་མཉམ་འ�ེལ་དང་ཞབས་�་བ�བ་པ》ཞེས་པ་
ལས།  མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ིས་�ད་གསོད་མི་�ེད་པའི་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་

དང་གསོ་�ོང་�ེལ་བ་དང་། འཛམ་�ིང་རང་བཞིན་�ི་�ི་དམངས་�ོབ་གསོ་དང་�ན་

མ�ད་�ོབ་གསོ་�ེལ་བ། �ི་དམངས་འ�་ཤེས་དང་ཟབ་�གས་རང་འ�ན་ཞབས་�།  ཞི་

བདེ་དང་�ག་�ོད་མིན་པའི་རིག་གནས་�བ་བ�གས་སོགས་ལ་�ས་པ་�གས་ཆེན་འདོན་

པར་ཁས་ལེན་�ས།14

༢༠  ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་ལ་�གས་�ོན་�ེད་པར་�ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ས་ཁོངས་�ི་རིམ་པ་

དང་པོ་ནས་ཁས་ལེན་�ས། 《�ེྥ་�ིང་མནའ་འ�ེལ་�ི་�ེྥ་�ིང་ན་གཞོན་�ི་�་�ིམས》

（�ི་ལོ༢༠༠༦）དང་《�ེྥ་�ིང་ན་གཞོན་�ི་ལོ་བ�འི་（�ི་ལོ༢༠༠༩ནས་�ི་

ལོ༢༠༡༨ལོའི་བར）འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞི》ཡིས་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་�ལ་འདེད་
དང་། �ལ་ཁབ་དང་ས་གནས་�ི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞིའི་ཟབ་�གས་ལ་�བ་�ོར་�ེད་

པ། �ེྥ་�ིང་�ོམ་�ིག་འ�ལ་བ�ོད་�ི་�ོམ་གཞི་མཁོ་�ོད། 《ད�ི་པེ་ལི་ཡ་མེ་�ིང་ན་

གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ི་ཆིངས་》 （�ི་ལོ༢༠༠༥ལོ）�ིས་ན་གཞོན་ནི་ཁེ་དབང་དང་
འཐབ་�ས་�ི་ལག་བ�ར་མཁན་གཙ�་བོ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་�ས་ལ། ཆབ་�ིད་དང་�ི་

ཚ�གས་ཟབ་�གས་འགན་ལེན་�ེད་པ་དང་། འ�ེལ་ཡོད་�ིད་�ས་དང་འཆར་ཟིན་ལེགས་

འ�བ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་པ་ཡིན། ལ་ཏིང་མེ་�ིང་དང་ཅ་ལི་པེ་�ལ་ཁབ་�ིས་གཏན་འཁེལ་

�ས་པའི་《མིན་ཏིག་བེས་ཏིག་ཡའི་མི་�ངས་དང་འཕེལ་�ས་འ�་ཤེས་》 （�ི་

13 A/70/674འི་ཚན་པ54བ།
14 འཐབ་�ས་འདིའི་དོན་ཚན་ཆེ་བ་བཞི་ནི་ན་གཞོན་དང་ཁེ་དབང་ཡིན།



ལོ༢༠༡༣ལོ）ལས། ན་གཞོན་དང་གཞོན་�་ལོ་�ང་�ོད་�ེང་འ�ན་བ�ར་དང་། �ིད་
�ས་དང་འཆར་ཟིན་སོ་སོའི་ཚད་རིམ་སོ་སོའི་�ིག་བཟོ་ཐག་གཅོད། �ག་པར་ཐད་ཀར་�ི་

�གས་�ེན་ཐོབ་པའི་དོན་ཚན་སོགས་ལ་�ད་གསོད་གང་ཡང་མི་ཐེབས་པར་འགན་ལེན་

�ེད་པ་དང་། �ིས་པའི་�ས་�བས་ནས་ཁོད་ཡངས་དང་། �ས་ལོན་�ི་�་འཛ�མས་རང་

བཞིན། ཕན་�ན་བ�ི་འཇོག་དང་ཁེ་དབང་བ�ི་འཇོག གདོང་�ག་ཐག་གཅོད་དང་འཆམ་

མ�ན་�ོབ་གསོའི་འཐབ་�ས་�ེལ་བར་�ལ་འདེད་�ེད་དགོས། ཡ་�ིང་ཤར་མའི་མནའ་

འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ིས་གཏན་འཁེལ་�ས་པའི་ན་གཞོན་འཕེལ་�ས་�ི་ཚད་གཞིས་ཤར་

�ོགས་མནའ་འ�ེལ་�ིས་ས་གནས་�ི་ན་གཞོན་ལ་དོ་�ར་གནང་ནས་མ་�་གཏོང་བ་

མཚ�ན་པར་�ས་ཡོད། ན་གཞོན་ལས་�བ་ཚན་ཁག་གི་ཚན་གཙ�ས་གཏན་འཁེལ་�ས་པའི་

《ཡོབ་རོབ་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་༢༠༢༠ལོའི་�ོས་ཆོད》དང་《༢༠༣༠ལོའི་ན་

གཞོན་འཐབ་�ས》�ི་འཆར་ཟིན་ནི། ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་ན་གཞོན་�ིད་�ས་�ི་�་
དོན་དང་འ�ེལ་ཡོད་དོན་ཚན་ཏེ་�ག་པར་�་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་ལོངས་�་�ོད་ཆོག་

པའི་�ོགས་དང་�ེལ་བ་རེད། 《ཡོབ་རོབ་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་�ི་དམངས་གཙ�འི་�ི་

དམངས་�ོབ་གསོ་དང་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་�ིམས》 （�ི་ལོ༢༠༡༠ལོ）�ིས་ན་
གཞོན་ནི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་ལག་བ�ར་མཁན་གཙ�་བོ་དང་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་

པ་གཙ�ར་�ས་པར་ཐོན་པའི་�ེད་�ས་ཁས་ལེན་�ས། 《ཡོབ་རོབ་མནའ་འ�ེལ་�ི་ན་

གཞོན་འཐབ་�ས（�ི་ལོ༢༠༡༩ནས་�ི་ལོ༢༠༢༧་ལོའི་བར） 》�ོད་ན་གཞོན་ལ་
འཇོན་�ས་�ོད་པ་དང་། དམངས་གཙ�འི་འཚ�་བར་ཟབ་�གས་ལ་�ལ་འདེད་�ས་ཡོད།

༢༡  གོང་�་�ས་པའི་ཡིག་ཆ་དང་�ོམ་གཞི་ཚང་མས་ན་གཞོན་ནི་ཁེ་དབང་འཛ�ན་མཁན་

ཡིན་པ་དང་། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་�ན་མ�ད་འཕེལ་�ས་མངོན་འ�ར། འཆམ་

མ�ན་འགན་ལེན་དང་�ག་�གས་གདོང་�ག་འགན་ལེན་�ེད་པའི་ལག་བ�ར་མཁན་



གཙ�་བོ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོས་ན་གཞོན་�ིས་�ི་

དམངས་�ི་�ེད་�ས་ 15 ཤེས་�ོགས་�ས་ལོན་�ང་བ་བ�ད་ནས་རང་གཞན་�ི་ཁེ་དབང་

�ང་�ོབ་ལག་ལེན་�ེད་པ་དང་། �ི་ཚ�གས་ཞབས་�་དང་དམངས་གཙ�ས་�ས་ཐག་གཅོད་

པའི་བ�ད་རིམ་ནང་ཟབ་�གས་�ེད་དགོས། ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་ལ་�གས་�ོན་�ས་

ནས་ན་གཞོན་�ི་འཕེལ་�ས་ལ་�ལ་འདེད་དང་། འཆམ་མ�ན་�ང་གཞག་དང་�ན་

མ�ད་�ི་འཛམ་�ིང་འ�གས་བ�ན་ལ་�ལ་འདེད་�ེད་པ་ལས་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་

�ོབ་གསོ་ནི་ཆེས་གནད་འགག་ཅིག་ཡིན། 

15 �ིས་པའི་ཁེ་དབང་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་�ི་ན་གཞོན་�ིས་པའི་�ས་�བས་�་ཁེ་དབང་ལག་བ�ར་�ི་དོན་ཚན་ཉི་�་བའ་ིབསམ་�ལ་མདོར་བ�ས（�ི་ལོ༢༠༡༦ལོ）་�ི་དེན་ཚན་ཉེར་བཞི་བ།



ག�མ། �ེ་�ག་གི་དམིགས་�ལ།

༢༢  འཛམ་�ིང་�ས་དོན་�ི་�ིའི་དམིགས་འབེན་གཞིར་བ�ང་ནས་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་

ཟིན་འདིའི་མངོན་འ�ར་�ང་འོས་བའི་�ེ་�ག་གི་དམིགས་�ལ་གཤམ་�ར།

ཀ  འཛམ་�ིང་�ས་དོན་�ི་ལས་རིམ་�ོན་མ་དག་གི་�བ་འ�ས་�ང་གཞི་�ས་པ་ལས་

�ལ་ཁབ་�ི་�ན་མ�ད་འཕེལ་�ས་�ི་ན་གཞོན་ཚ�འི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་འཐབ་�ས་

�ིག་བཟོ། གཏན་འཁེལ་དང་ལག་བ�ར་ཡོང་བར་�ལ་མ་དང་། ན་གཞོན་ཚ�ར་མཐོང་�ང་

�ད་གསོད་མི་�ེད་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་འདོན་པར་གཞོགས་འདེགས་�ེད་པ།

ཁ  �ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོ་ན་གཞོན་ཚ�ར་�ོགས་

ནས་ན་གཞོན་དང་�ན་�་ལག་བ�ར་�ེད་པ་དང་། 16 �ོབ་�འི་�ོབ་གསོའི་མ་ཡིན་པའི་

�ོབ་གསོའི་�ོད་�་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་�བ་�ེལ་བཏང་ནས་�ད་གསོད་དང་

ཉམས་�ང་གི་ན་གཞོན་ལ་དམིགས་བསལ་ཁེ་དབང་�ོད་པ།17

ག  �ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོའི་�ོད་ན་གཞོན་�ི་

ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�བ་ཆ་གཙ�་བོ་དང་ལག་བ�ར་ལ་མ�བ་�ོན་�ས་ནས་�ལ་ཁབ་

འཕེལ་�ས་�ི་གནས་�ལ་ལ་གདེང་འཇོག་�ེད་པ།

ང ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ས་དོན་�ིག་བཟོའི་�ོད་ན་གཞོན་ཐེ་�གས་�ེད་

པར་�ལ་མ་དང་�བ་�ོར་གནང་།

ཅ ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ཡིས་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་མངོན་འ�ར་ལ་ཁ་གསབ་

16 �ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་�ོང་ནི་ལམ་�གས་རང་བཞིན་མིན་པའི་ཚགས་དམ་པའི་�ོབ་�ོང་�ེད་ཐབས་ཅིག་ཡནི། �ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་
�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོ་�་�འི་�་འ�གས་དང་མ་ལག་རང་བཞིན་སོགས་མེད་པ་ཡནི། �ིམ་ཚང་། �་བའི་ལས་གནས། ས་གནས་ཞབས་�འི་�ེ་གནས།

�ས་�ན་འཚ�་བའི་རང་ག�ན་དང་། �ིམ་ཚང་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་�་�གོ་�ོབ་�ོང་�ེ་གནས་སོགས་འ�ས།
17 དབང་བོ་�ོན་ཅན་�ི་ན་གཞོན་འ�་བ་�ེ། རིགས་�ད་དང་ཆོས་�གས། �ངས་�ང་ས་�ལ་�ི་ན་གཞོན། གཏན་�ོད་དང་མཚན་མ�ན་དགའ་རོགས། མཚན་མ་བ�ལ་བ་དང་མཚན་གཉིས་ན་གཞོན། �ི་ཚ�གས་
དཔལ་འ�ོར་གནས་བབ་ཞན་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ས་�ལ་�་གནས་པའི་ན་གཞོན། གནས་�ོར་བ་དང་། �བས་བཅོལ་མཁན། �ལ་ཁོངས་�ི་ནང་ན་�་�ག་ཐབས་ཟད་�་གནས་པའི་�ལ་�ར་བ། ཕ་མའི་�་�ོང་མེད་པ་
དང་། �ིམས་�གས་ལ་འགལ་བ་དང་བཙན་འ�ལ་དང་གཉའ་ནནོ་�ོང་བཞིན་པའི་ན་གཞོན།



�ེད་པར་�ལ་འདེད་�ེད་པ།

ཆ ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི《༢༠༣༠ལོའི་�ོས་དོན》་�ི་�བ་�ོངས་འོག་
�ན་མ�ད་འཕེལ་�ས་དང་སའི་གོ་ལ་ཡོངས་�ི་འ�ན་�ོང་འཐབ་�ས་ལ་�ོན་འགོག་ཁ་

གཏད་�ི་མཛད་�ེས་མངོན་འ�ར་ཡོང་བ་ནན་བཤད་�ས།

ཇ མིའི་ཁེ་དབང་། ན་གཞོན། �ོབ་གསོ་དང་�ན་མ�ད་འཕེལ་�ས་ལས་དོན་�ི་ས་གནས

དང་�བ་ཁོངས་སོགས་ལ་དོ་དམ་�ེད་བཞིན་པའི་�ལ་�ིའི་ལས་�ངས་སོ་སོ་དང་

དམངས་�ོད་�་འ�གས་�ིས་�་�འི་མཉམ་འ�ེལ་ལས་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་�ེལ་བར་�ལ་

འདེད་�ེད་པ།



བཞི།   �བ་ཆ།

༢༣ 《འཛམ་�ིང་�ས་དོན》་�ི་ལས་རིམ་�ོན་མ་ག�མ་ལས་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོས་
ན་གཞོན་�ིས་�ས་ཆོད་ངང་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་�ེལ་བའི་�བ་ཆ་(ལས་རིམ་དང་པོ་དང་

གཉིས་པ）དང་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོས་ན་
གཞོན་�ོབ་གསོའི་ལས་བཟོ་བར་ཁེ་དབང་གསོ་�ོང་�ེལ་བའི་�བ་ཆ་(ལས་རིམ་ག�མ་

པ)གཏན་འཁེལ་�ས།

༢༤ ལག་ལེན་འཆར་གཞིས་�བ་ཆ་འདི་དག་གི་�ང་གཞིའི་�ེང་�ས་ཆོད་�ི་མིའི་ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོ་གཤམ་�ི་�བ་ཆ་བཞི་ལ་འ�ས་པ་གཏན་འཁེལ་�ས། 18 �བ་ཆ་སོ་སོའི་

ལག་ལེན་�ོད་�་ན་གཞོན་ནི་འ�ན་�གས་པ་གཙ�་བོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཆར་འགོད།

�ས་འགོད། ལག་བ�ར་དང་�་�ེས་�ི་ལག་ལེན། �ས་�ན་ངེས་གཏན་�ི་�་�ོག་དང་

ལས་རིམ་སོ་སོར་ད�ད་འཇོག་�ེད་པའི་�་བ་མཐའ་དག་ལ་ངེས་པར་�་ཟབ་�གས་�ེད་

དགོས། 

⑴ �དི་�ས་དང་འ�ལེ་ཡོད་ལག་བ�ར་ཐབས་�ས།

༢༥ �ིག་བཟོ། གཏན་འཁེལ། ལག་བ�ར་དང་�་�ོག་གིས་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་

གསོར་�ལ་འདེད་གཏོང་བའི་�ིད་�ས་གཤམ་�ར།

ཀ  �ོབ་�འི་�ོབ་གསོའི་（འ�ིང་རིམ། མཐོ་རིམ་དང་ལས་རིགས་�ོབ་གསོ）�ོད་ན་

18 ལས་རིམ་�ོན་མ་དག་གི་འ�ེལ་ཡོད་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞིར་བ�་རོགས།



གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ལག་བ�ར་�ེད་�ས་ན་གཞོན་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ེད་པ།

�ིད་�ས་དང་�ིམས་�གས་�ིག་བཟོ། མིའི་ཁེ་དབང་དང་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་�ང་�ོགས་

�ོབ་གསོའི་ཁོངས་�་བ�་བ་ལས།

① དེང་རབས་�ོབ་གསོའི་�ེད་ཐབས་དང་བ�བ་ཚན་ལ་ཞིབ་བཤེར་�ས་ནས་ཁེ་
དབང་�ོབ་གསོའི་ཁོངས་�་བ�་བ་དང་། མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ོར་�ི་�ིམས་�གས་

གཏན་འཁེལ་�ེད་པ།

② འ�ེལ་ཡོད་�ིམས་�གས་དང་�ིད་�ས་མཐའ་དག་ཐེངས་འདིའི་ལག་ལེན་འཆར་
གཞི་དང་�ལ་�ིའི་ཡིག་ཆ་གཞན་དག་�ེང་འཁོད་པའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་དོན་�ས་

ལེགས་དང་འ�ོད་མ�ན་ཡོང་བར་འགན་ལེན་�ས་ནས་�ིམས་�གས་དང་མི་མ�ན་པའི་

ནང་དོན་ལེགས་བཅོས་བཟོ་བ།

③ན་གཞོན་�ི་�ོབ་གསོར་ཞབས་འདེགས་�་བའི་ལས་�ངས་�་ཁེ་དབང་�་དོན་དང་
མ�ན་པའི་བཅོས་�ོང་། དོ་དམ་�ིད་�ས་�ིག་བཟོ་�ེད་པ།

④�ིད་�ས་གཏན་འཁེལ་�ས་ནས་ན་གཞོན་ལ་�ད་གསོད་མི་�ེད་པར་�ོབ་གསོ་དང་
ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�བ་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་པ། �ག་པར་�་�ད་གསོད་མཐོང་

�ང་དང་ཉམས་�ང་�་གནས་པའི་ན་གཞོན།

⑤འ�་མཉམ་�ང་བཞག �ད་གསོད་མི་�ེད་པ། བ�ི་འཇོག་བཅས་�ི་ཁེ་དབང་�་
དོན་གཞིར་བ�ང་ནས། �ོབ་�བ་མི་�་དང་�ོབ་གསོའི་མི་�་གཞན་དག་གི་གདམ་གསེས།

�་ཕོགས། �ིག་�ིམས་དང་ལས་འཕར་སོགས་�ི་�ིད་�ས་�ིག་བཟོ་�ེད་པ།

⑥ �ོབ་�བ་མི་�་དང་�ོབ་གསོའི་ལས་དོན་�ི་མི་�་གཞན་དག ན་གཞོན་�ོབ་གསོའི་
ལས་རིགས་སོགས་�་�ལ་ཁབ་�ི་ཆོག་མ�ས་ཚད་གཞིར་ལོན་པའི་ཁེ་དབང་གསོ་�ོང་

བ�ད་ཡོད་མེད།



ཁ  ན་གཞོན་ཚ�གས་པ་དང་། ན་གཞོན་�ི་�ེ་འ�ིད་འ�ས་པའི་�་འ�གས་སོགས་ཁོངས་

�་ཡོད་པའི་དམངས་�ོད་�་འ�གས་�ིས་མངོན་�ོགས་ནས་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་

གསོ་�ེལ་བར་�ིད་�ས་དང་འ�ེལ་ཡོད་ཐབས་�ས་�ིག་བཟོ་�ེད་དགོས། �བས་བདེ་ངང་

ལས་ཀ་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་དགོས་ངེས་ཆ་�ེན་མཁོ་འདོན་�ེད་པ། དཔེར་ན་དཔང་

�གས་ལ་ཞིབ་བཤེར་�ེད་པ་�ེ། �ོ་�ོད་�ི་ས་གནས་དང་�ལ་ཇེ་�ང་�་གཏོང་བའི་ནོར་

�ིད་�ིད་�ས་�ི་�བ་�ོར། གསབ་�ིད་དང་ཆེད་ལས་�ི་རོགས་འདེགས་མཁོ་�ོད། �ས་

པ་འ�གས་བ�ན་�ི་�ེད་ཐབས་ལག་བ�ར། �་ལམ་�ེང་གི་�ས་དོན་འ�ས་པའི་ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོའི་�ས་དོན་�ིས་ན་གཞོན་�ི་�་འ�གས་དང་�ན་ག�གས་ཟབ་�གས་�ི་

�ེད་ཐབས་ལ་དོ་�ར་�ེད་པ། ན་གཞོན་�ི་�་བར་ངོས་འཛ�ན་ཡག་པོ་�ེད་པ།

ག  འ�ེལ་ཡོད་�ིད་�ས་དང་འཐབ་�ས། འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞི་སོགས་�ི་གཅིག་

མ�ན་རང་བཞིན། ཕན་�ན་�ང་འ�ེལ་དང་གཞོགས་འདེགས་�ེད་�ས་ལ་འགན་ལེན་

ཁག་ཐེག་�ེད་པ་�ེ། མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ། ན་གཞོན། �ོབ་གསོ། ཁེ་དབང་། ཕོ་མོ་འ�་

མཉམ་སོགས་འ�ས་པ་དང་། གཏན་�ོད་མི་རབས་�ི་ཁེ་དབང་། སའི་གོ་ལ་ཡོངས་�ི་�ི་

དམངས་ཐོབ་ཐང་། འཆམ་མ�ན་དང་བདེ་འཇགས་�ིས་�ག་�གས་ཐལ་མཐའ་བ་དང་

གདོང་�ག་ལ་�ོན་�ང་�ེད་པ། ཉེས་གསོག་དང་ཉེས་�ིམས་སོགས་�ི་�ལ་�ངས་འཐབ་

�ོད་ལ་�ོལ་བའི་�་�ིག 《༢༠༣༠ལོའི་�ན་མ�ན་རང་བཞིན་འཕེལ་�ས་�ི་�ོས་ཆོད》
དང་འཕེལ་�ས་�ོམ་གཞི་གཞན་�ི་�བ་�ོངས་འོག་གི་�ན་མ�ད་འཕེལ་�ས། རིགས་

�ད་རིང་�གས། རིགས་�ད་�ད་གསོད། ཤ་འཁོན་�ོང་བའི་བསམ་�ོ་དང་བཟོད་བ�ན་

མི་�ེད་པའི་�ང་�ལ་གཞན་དག་ལ་�ང་�ེག་གཏོང་བ་�་�།

ང �ོགས་ཡོངས་རང་བཞིན་�ི་�ིད་�ས་ལག་བ�ར་དང་གདེང་འཇོག་�ེད་ཐབས་�ིག་



བཟོ་�ེད་པ་དེ། འ�ེལ་ཡོད་ལས་�ངས་�ིས་ལས་བགོ་དང་ཐོན་�ངས་མཁོ་�ོད་�ི་འ�ེལ་

བ་འ�གས་པ། ཁེ་ཕན་ཡོད་མཁན་ཟབ་�གས་�ེད་པར་�ལ་མ་དང་། �ིད་�ས་ལག་

བ�ར་གོ་རིམ་�ོད་�ི་མ�ན་�ོར་རང་བཞིན། �་�ོག་དང་འ�ི་�ད་སོགས་ལ་ཁག་ཐེག་

�ེད་པ།

ཅ ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་�ལ་�ིའི་འོས་འགན་ནི་གཤམ་

�ར།

 ①ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ལ་�ིའི་ཡིག་ཆའི་ལེགས་འ�བ་ལ་�ལ་མ་
གཏོང་བ། 

②�ལ་ཁབ་�ི་�ིད་�ས་དང་ལག་བ�ར་�ེད་ཐབས་དག་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་
གསོ། ན་གཞོན་�ི་�བ་ཁོངས། �ལ་�ིའི་ཡིག་ཆ་དང་འཚམ་པར་�ེད་པ། 

③འ�ེལ་ཡོད་�ི་�ལ་�ིའི་�་�ོག་ལས་�ངས་�་ཡར་�ོད་�ེད་པའི་�ལ་ཁབ་�ན་
�འི་ཡིག་ཆའི་�ོད་�་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་ཆ་འ�ིན་བ�་བ་དང་། ལས་

�ངས་འདི་དག་གི་ཁོངས་�་ཆིངས་ཡིག་ལས་�ངས་（�ིས་པའི་ཁེ་དབང་�་ཡོན་�ན་

ཚ�གས་དང་�ིད་འ�ོར་རིག་ག�མ་ཁེ་དབང་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས། གོ་རིམ་གཙ�་བོ（་�ོབ་

གསོའི་ཁེ་དབང་གནད་དོན་�ི་ཆེད་དམིགས་ཡར་�་མི་�）་དང་�ས་�ན་ངེས་གཏན་
�ི་འ�ི་གཅོད་ཚ�གས་འ�།

④ན་གཞོན་�་འ�གས་དང་། �ལ་ཁབ་ཁེ་དབང་ལས་�ངས། དམངས་�ོད་�་
འ�གས་�ི་ཚན་ཁག་གཞན་དག ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་ཆེད་ལས་མི་�་འ�ས་པའི་�ིད་

ག�ང་མ་ཡིན་པའི་�་འ�གས་�ིས་མཉམ་འ�ེལ་�ོས་�ལ་ཁབ་�ི་�ན་�་འ�ི་བ།

⑤�ལ་�ིའི་�་�ོག་ལས་�ངས་�ིས་བཏོན་པའི་�ོས་འཆར་ལག་བ�ར་�ེད་པ།



⑵ �བོ་གས་ོདང་�བོ་�ངོ་གོ་རམི་དང་�་ཆ།

༡༦ ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་ཁོར་�ག་དང་བ�ན་ནས་ལག་བ�ར་�ེད་པར་

བསམ་ཞིབ། ན་གཞོན་�ི་�ོབ་�ོང་དགོས་མཁོ་�ོང་བར་ལོ་ཚ�ད་མི་འ�་བའི་�ད་ཆོས་གཞི་

འཛ�ན་པ། ལག་བ�ར་འཆར་གཞི་ཡི་ཚན་པ་འདི་ལས་ནང་དོན་དང་ཐབས་ཤེས། �་ཆ་

དང་ཐོན་�ངས་ངོས་ཐད་ནས་མ�བ་�ོན་མཁོ་�ོད་�ེད་པ།19

༢༧ ནང་དོན་ངོས་ཐད་ནས་《མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་

གསོ་�ོང་བ�གས་གཏམ》་གཞིར་བ�ང་ནས་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་ཤེས་�་བ�ད་�ོག་
དང་། �ས་�ལ་དང་�མ་འ�ར་གསོ་�ོང་། ན་གཞོན་�ི་ལག་བ�ར་ཁེ་དབང་དང་ཁེ་

དབང་གཞན་དག་བ�ི་�ང་གི་�ས་པ་ལ་�གས་�ོན་�ེད་པ་ཡིན། གཤམ་�ི་�ས་པ་འདི་

དག་འ�་བ་�ེ།20

ཀ ཤེས་�་�ེ་ན་གཞོན་�ིས་ཤེས་�ོགས་�ས་ལོན་�ེད་པ།

 ①ཁེ་དབང་འཕེལ་�ས་�ི་ལོ་�ས་དང་�ན་མ�ན་འཕོ་འ�ར་�ི་ངོ་བོ་ནི་མིའི་རིགས་
�ིས་རང་དབང་། �ང་བཞག་འ�་མཉམ་སོགས་�ོད་ལེན་�ེད་པའི་འཐབ་�ོད་དང་

འ�ེལ་བ་ཡོད། མིའི་ཁེ་དབང་གི་ཡོངས་�བ་རང་བཞིན་དང་འ�ལ་�བ་མེད་པའི་རང་

བཞིན། ཕན་�ན་བ�ེན་རེས་དང་གཞོགས་འདེགས་རང་བཞིན་བཅས་ཡིན།

②མིའི་ཁེ་དབང་། འ�་མཉམ་དང་�ན་མ�ད་འཕེལ་�ས་དང་། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་
ཚ�གས་�ི་ཀ་བ་ཆེན་པོ་ག�མ་བར་�ི་འ�ེལ་བ་ཟབ་མོ།

19 ལས་རིམ་�ོན་མ་དག་གི་འ�ེལ་ཡོད་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞིར་བ�་རོགས།
20 ཡོབ་�ིང་བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་འ�ེལ་�་འ�གས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢་ལོར་གཏན་འཁེལ་�ས་པའི་�ོབ་�་འ�ིང་རིམ་མ་ལག་གི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་དོན་�ི་�ིང་བོའི་�ས་པ་ཞེས་པའ་ིཚན་པ་ལས་བ�ས།



③མིའི་ཁེ་དབང་�་དོན། ཟབ་�གས་དང་ཁོངས་ཡངས་རང་བཞིན། འ�་མཉམ་(ཕོ་

མོ་འ�་མཉམ་ཡང་འ�ས)དང་མཐོང་�ང་མི་�ེད་པ། འ�ི་�ད། �ག་�གས་གནོད་�ོན་
མི་འ�ང་བ་སོགས།

④མིའི་ཁེ་དབང་ནི་མི་�ེར། དམངས་�ལ་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་རིམ་པ་སོ་སོ་དང་ན་
གཞོན་�ི་�ས་�ན་འཚ�་བའི་འ�ེལ་ཐག་རང་བཞིན།

⑤ས་གནས་དང་�ི་ཚ�གས་�ི་རིམ་པ་སོ་སོ་དང་ན་གཞོན་�ི་དམིགས་བསལ་ཁེ་དབང་

གནད་དོན། དཔེར་ན་《མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་བ�གས་

གཏམ་》། 《�ིས་པའི་ཁེ་དབང་�ི་ཆིངས》་དང་《༢༠༣༠་ལོའི་ན་གཞོན་འཐབ་

�ས་》སོགས་འ�ེལ་ཡོད་�ི་�ལ་�ིའི་ཁེ་དབང་ཡིག་ཆ།

⑥�ལ་ཁབ་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་�ོགས་�ི་འོས་འགན་ཏེ། ཁེ་དབང་འཛ�ན་མཁན་དང་
འགན་འ�ི་འགན་ལེན་པའི་མཚད་ཉིད། མིའི་ཁེ་དབང་�ིམས་འ�གས། ས་གནས། �ལ་

ཁབ་དང་�ལ་�ིའི་རིམ་པ་སོ་སོ་ནས་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་འཇབ་�ོལ་ཐེབས་�ས་�ང་�ོབ་

ལས་�ངས་དང་�་ག�གས་གོ་རིམ་བེད་�ོད་གཏོང་བ།

⑦ དམག་དོན་གདོང་�ག་�བས་�ི་མིའི་ཁེ་དབང་། �ལ་�ིའི་མི་ཆོས་རིང་�གས་�ི་
�ིམས་དང་�ང་�ོབ་འགན་འ�ི། དམག་འ�ག་གི་ཉེས་པ་དང་མིའི་རིགས་�ི་ལ་གནོད་

པའི་ཉེས་པ། ཉེས་ཅན་ལ་འགན་འ�ི་�ད་གཅོད་�ེད་པ་སོགས་ལ་�ོན་འགོག་�ེད་པ།

⑧སའི་གོ་ལ་ཡོངས་�ི་འ�ན་�ོང་གལ་ཆེན་（ད�ལ་ཕོངས་དང་གནས་གཤིས་

འ�ར་�ོག་སོགས་）དང་མིའི་ཁེ་དབང་བར་�ི་འ�ེལ་བ་�ེ།  སའི་གོ་ལ་ཡོངས་དང་ས་
གནས་�་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་�ོལ་བའི་�་�ོད་�ི་གཞི་�འི་�་�ེན། རོགས་རེས་གཞོགས་

འདེགས་སམ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་གཏོར་བ�ག་�ེད་པའི་�་�ེན（ཆབ་�ིད། �ིམས་�གས།

�ི་ཚ�གས་སམ་རིག་གནས། ཆོས་�གས་དང་དཔལ་འ�ོར་�་�ེན་སོགས）།

⑨དེང་�བས་དང་ལོ་�ས་�ེང་གི་ཁེ་དབང་གནད་དོན་དང་ལས་འ�ལ། �ལ་ཁབ་�ི་



ས་ཁོངས་དང་སའི་གོ་ལ་ཡོངས་�ི་ཁོངས་གཏོགས་�་འ�་བའི་གནད་དོན་དང་ལས་

འ�ལ། མིའི་ཁེ་དབང་འཕེལ་�ས་�ི་ལས་དོན་ལ་�ལ་འདེད་གཏོང་བའི་མི་�ེར་དང་

ཚ�གས་པ་�ི། �ད་མེད་དང་ན་གཞོན་སོགས་འ�ས་པའི་ཉམ་�ང་ངམ་�ད་གསོད་�ས་

པའི་ཚ�གས་པ་�ི།

ཁ �ས་�ལ་ཏ་ེན་གཞནོ་ཚ�ས་བ�བ་པར་�དེ་པ་ན།ི

①མིའི་ཁེ་དབང་གི་�ར་དང་མིའི་ཁེ་དབང་གི་�ད་བ�་�ད་ནས་ལོ་�ས་དང་དེང་
�ས་�ི་�ིད་འ�ོར་རིག་ག�མ། �ིམས་�གས། �ི་ཚ�གས་འཕོ་འ�ར་བ�ད་རིམ་སོགས་ལ་

ད�ེ་ཞིབ་�ེད་པ།

②རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་པའི་འཚ�་བའི་�ོད་�ི་གནས་�ལ་གཙ�་བོར་（�ོབ་གསོ་

དང་�་བའི་ཁོར་�ག �ིམ་ཚང་དང་�ོད་�ལ།） �ས་ལོན་དང་མིའི་ཁེ་དབང་གི་
གནད་དོན་གཙ�་བོ་ཤེས་�ོགས་�ེད་པ།

③མིའི་ཁེ་དབང་ལ་�ོལ་བའི་�་བའི་�་�ེན་དང་མ�ག་འ�ས་ལ་ད�ེ་ཞིབ་�ེད་པ།
མིའི་ཁེ་དབང་མངོན་འ�ར་�ང་བ་ནས་མི་�ེར་དང་�ན་མོང་ལ་ཕན་པའི་ཁེ་ཕན་ཤེས་

�ོགས་�ེད་པ།

④ཆ་འ�ིན་དང་བ�་འ�ིན་ལག་�ལ་བེད་�ོད་�ས་ནས་མི་�ེར། ག�ང་�གས་དང་
ཆེད་ལས་དགོས་མཁོ། �ོ་�ང་ཡོད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་གི་ཆ་འ�ིན་དང་ཐེན་�ངས་

འཚ�ལ་བ�་�ེད་པ་དང་། �ན་ག�གས་དང་�ོབ་�ོང་གི་ཐོན་�ངས། ད�ེ་འ�ེད་�་བས་

ཆ་འ�ིན་�ི་བདེན་དངོས་རང་བཞིན་ལ་བ�ར་ཤ་གཅོད་པ་སོགས་�ི་ད�ད་འཇོག་�ེད་

དགོས།



⑤མིའི་ཁེ་དབང་�་དོན་དང་ལག་བ�ར་ལས་�ངས་བ�ད་ནས་མི་དང་མིའི་བར་�ི་
གདོང་�ག་ཐག་གཅོད་�ེད་པ། འཐབ་�ས་�་ཚ�གས་�ིག་བཟོ་དང་ལག་བ�ར་�ས་ནས་

མཐོང་�ང་དང་བ�ས་བཅོས། �ག་�ོད་སོགས་�ི་�་�ོད་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་དགོས།

⑥ས་གནས་སོ་སོའི་�ིད་ག�ང་གིས་ན་གཞོན་ལ་འ�ེལ་བའི་�ིད་�ས་དང་ཐབས་�ས་
�ིག་བཟོ་དང་། ལག་བ�ར་གོ་རིམ་�ོད་�་�ེ་�ིད་�ས་པ་དང་ཟབ་�གས་�ས་པ་ཐོན་

དགོས་ཏེ། �ོས་བ�ར་དང་�ོད་�ེང་སོགས་ལ་ཟབ་�གས་�ས་ནས་ཁེ་དབང་གནད་དོན་

�ོར་�ི་�ི་བར་འོས་འཚམ་�ི་ལན་འདེབས་དགོས།

⑦མི་གཞན་ལ་�་�་དང་ལག་�ང་�ེལ་བའི་འ�ེལ་བ་བ�གས་ནས་མིའི་ཁེ་དབང་
མཐའ་བ�ོར་�་�བ་�་ཆེ་བའི་དར་�ེལ་གཏོང་དགོས།

⑧ཁེ་དབང་�ིད་�ས་སམ་�ིམས་�གས་བཅོས་�ར་�ི་�ོས་འཆར་འདོན་པ། ཁེ་དབང་
�་དོན་གཞིར་བ�ང་ནས་�ིམས་�གས་དང་�ག་�ོད་མིན་པའི་�་ཐབས་�ད་ནས་ས་

གནས་དངོས་དང་�ལ་གཞན་པའི་འགན་འ�ར་མི་�ར་ཁེ་དབང་གི་བདག་དབང་འདོན་

པ།

⑨མི་�ེར་དང་�ི་�ོད་ས་ཁོངས་�་མིའི་ཁེ་དབང་�ལ་འདེད་དང་�ང་�ོབ་�ི་ལས་ཀ་
ལག་བ�ར་�ེད་པ་�ེ། མང་ཚ�གས་ལ་�བ་�ོག་�་འ�ལ་�ེལ་བ་དང་། ཁེ་དབང་�ོག་�ེལ་

�་འ�ལ་ལ་�་འ�གས་�ེད་པ། ཁེ་དབང་གི་གནོད་འཚ�་ཕོག་མཁན་ལ་རོགས་རེས་�ེད་པ།

ཐབས་ལམ་ཡང་དག་�ད་ནས་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་འ�ལ་�ེལ་བ་སོགས་ཡིན།

⑩�་�ེང་དང་དངོས་ཡོད་�ི་�ད་གསོད་དང་ད�་ཤར་�ང་�ེག་བཏང་ནས། �ན་
ག�གས་�ས་ཚད་གསོ་�ོང་དང་། �ི་ཚ�གས་འ�ེལ་བའི་�ན་ག�གས་�ོད་�ི་ཉེན་ཁའི་

གནད་དོན་ཏེ་�ག་�གས་ནང་དོན་དང་�ིགས་དམོད་གཏམ་�ོད་�ེལ་བ་སོགས་ཐག་

གཅོད་�ེད་དགོས།
⑩ བ�་འ�ིན་ལག་�ལ་འཕེལ་�ས་�ིས་ཁེ་དབང་�ང་�ོབ། བ�ི་འཇོག་དང་མངོན་



འ�ར་ལ་ཐོན་པའི་�གས་�ེན་ཏེ་�ི་ཚ�གས་འ�ེལ་འ�ིས་�ི་�ན་ག�གས་�ི་གོ་�བས་དང་

ཉེན་ཁ་སོགས་ལ་ད�ེ་ཞིབ་དང་�ས་ལོན་�ེད་པ།

ག �་བའ་ིངསོ་ཐད་ནས་ན་གཞནོ་ཚ�ས་བ�བ་དགསོ་པ་ན།ི

①འ�ོ་བ་མི་ཡོངས་�ི་�ིས་ཐང་དང་ཁེ་དབང་ལ་ཁས་ལེན་�ེད་པའི་�ང་གཞིའི་�ེང་
རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་པར་བ�ི་འཇོག་�ེད་པ་དང་། རང་ཉིད་�ིས་ཁེ་དབང་�ང་�ོབ་

དང་�ལ་འདེད་ལ་ཐེབས་པའི་འགན་འ�ི་ཤེས་�ོགས་�ེད་པ།

②ཕན་�ན་བ�ི་བ�ར་དང་�་མང་རང་བཞིན་ལ་རོལ་�ོང་�ེད་པར་�ལ་འདེད་
གཏོང་བ་�ེ། ཁོངས་ཡངས་རང་བཞིན་�ི་�མ་འ�ར་དང་�ད་བ�་�ད་ནས་རིགས་�ད་

དང་�གས་མཚན། ལོ་ཚ�ད། ཤ་མདོག �ད་རིགས། ཆོས་�གས། ཆབ་�ིད། �་བ། མི་རིགས།

�ི་ཚ�གས་�ི་ཐོབ་ཐང་། �་ནོར། �ེས་�ལ། �ོད་གནས། དབང་བོ་�ོན་ཅན། མཚན་མ�ན་

སོགས་�་�ེན་�་མང་གིས་�ས་པའི་�ད་གསོད་�་�ོད་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་པ།

③རང་གིས་རང་ལ་བསམ་གཞིགས་དང་�ོབ་�ོང་�ེད་པར་ད�ེལ་ཡངས་�ི་�མ་
འ�ར་འཛ�ན་དགོས། རང་གིས་རང་ཉིད་�ི་ཡོ་ག�ར་�ི་འ�་ཤེས་ལ་ཤེས་�ོགས་�ང་བ་

བ�ད་ཁེ་དབང་�་དོན་�ད་ནས་མི་�ེར་�ི་ཡོ་ག�ར་�་�ོད་བཅོས་�ར་ཡོ་བ�ང་�ེད་

དགོས།

④འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་�ིམས་�གས་�ི་འ�ེལ་ཡོད་ཤེས་�ར་�ོ་སེམས་�ོ་བའི་
�ོ་ནས་�ོབ་གཉེར་�ེད་པ།

⑤འགན་འ�ི། ཁེ་དབང་། འ�་མཉམ། �་མང་རང་བཞིན། �ི་ཚ�གས་�ི་ཉིང་འ�ས་
�ོབས་�གས། རིག་གནས་དང་ཆོས་�གས་བར་�ི་འ�ེལ་བ་སོགས་ལ་ཤེས་�ོགས་�ེད་པ།



⑥གདེང་ཚ�ད་ཡོད་པའི་�ོ་ནས་མིའི་ཁེ་དབང་འདོན་�ེལ། འགན་འ�ར་མི་�ས་ཁེ་
དབང་ལ་བ�ི་འཇོག �ང་�ོང་དང་མངོན་འ�ར་ཡོང་བར་འབད་པ་�ེད་དགོས།

⑦བཙན་གནོད་དང་�ད་གསོད་�ས་�ོང་བའི་ཉམ་�ང་གི་མི་�ེར་དང་ཚ�གས་པར་
�ིང་�ེ་བ�ེད་པ།

⑧�ད་མོ་བ་ཁོ་ན་མི་�ེད་པར་ཁེ་དབང་�ང་�ོབ་�ེད་པར་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་
གནང་བ།

⑨མི་སོ་སོས་མི་གཞན་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ོས་སའི་གོ་ལ་ཡོངས་�ི་ཁེ་དབང་འཕེལ་
�ས་ལ་འ�ར་བ་གཏོང་�བ་པར་ཡིད་ཆེས་�ེད་པ་དང་། ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་མཉམ་

འ�ེལ་（�ེ་འ�ིད་པ། འ�མ་འ�ིག་མཁན། རང་འ�ན་པ།）ལ་�ལ་འདེད་གཏོང་

དགོས།）

༢༨ ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་འོས་འཚམ་�ི་ཐབས་ཤེས་ནི་ན་གཞོན་�ིས་གཏན་

འཁེལ་�ེད་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། 

ཀ �ོབ་གཉེར་བ་�ེ་བར་བ�ང་ནས་ཕོ་མོའི་གནད་དོན་ལ་ངོས་འཛ�ན་གསལ་བོ་�ས་ནས་

གང་ལ་གང་འཚམ་�ི་�་ཐབས་�ད་ནས་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�གས་�ོན་དང་�ར་ཐག་

གི་ཟབ་�གས་ལ་�ལ་མ་�ེད་པ། རང་ངོས་�ི་�ོགས་�ང་བསམ་�ོར་འ�ན་�ོང་�ས་ནས་

བ�ར་གཅོད་རང་བཞིན་དང་འཚ�ལ་ཞིབ་རང་བཞིན་�ིས་ཚབ་�ེད་དགོས། དགོས་མཁོ་

དང་�ས་པ་མི་འ�་བར་དམིགས་ནས་ད�ེལ་ཡངས་�ི་འ�་ཤེས་བ�ང་ནས་ན་གཞོན་�ི་

�་བ་དང་བསམ་�ོ། རིག་གནས་དང་ཉམས་�ོང་སོགས་ལ་ཟབ་ཉན་�ེད་དགོས།

ཁ  �ོང་བ�ར་རང་བཞིན་�ི་�ོབ་�ོང་�ེད་ཐབས་�ད་ནས་ན་གཞོན་ཚ�ར་ཁེ་དབང་

�ོགས་�ི་མཚན་ཉིད་མང་པོ་ཁོ་ཚ�འི་འཚ�་བ་དང་ཉམས་�ོང་། �ི་ཚ�གས་ཞབས་�་དང་



ལས་གཞི་གསར་གཏོད་�ི་�་འ�ལ། ས་གནས་དང་སའི་གོ་ལའི་�ོགས་སོ་སོ་ནས་ཁེ་དབང་

�བ་བ�གས་�ི་ལས་འ�ལ་སོགས་�་�བ་�་ཆེ་བའི་�ོ་ནས་བེད་�ོད་གཏོང་དགོས། �ི་

ཚ�གས་�་འ�གས་དང་�ིད་ག�ང་གི་འ�བ་ཚབ་མི་�ར་འ�ེལ་བ་བ�གས་ནས་ན་གཞོན་

ཚ�འི་ཁེ་དབང་གི་འ�་ཤེས་མཐོར་འདེགས་�་གཏོང་དགོས།

ག མཉམ་�་�ོབ་�ོང་�ེད་པ་�ེ།བདེ་འཇགས་�ི་ཁོར་�ག་�ོད་�་ཕན་�ན་བར་བ�ེ་

འདང་ཆགས་ནས་ཁ་བ�་དང་�ས་ལོན་�ེད་པ་ནི་ཕ་མ་དང་�ིམ་མིའི་�་�ོག་མེད་པའི་

གནས་�ལ་འོག་�ང་བ་ཡིན། ན་གཞོན་ཟབ་�གས་�ི་བསམ་འཆར་�ས་ལོན་དང་ཉན་

ཞིབ་�ེད་པ། ན་གཞོན་�ིས་�ི་ཚ�གས་�་འ�ལ་�ོད་ཟབ་�གས་�ས་ནས་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་

ཐོན་པར་�ལ་འདེད་�ེད་པ་དང་། གཞོན་རབས་མགོ་འ�ིད་པའི་�་བའི་�ར་ཐག་རང་

བཞིན་ལ་�བ་�ོར་�ས་ནས་�ི་ཚ�གས་�ི་ཉམ་�ང་�་གནས་པའི་ཚ�གས་པར་འ�ེལ་འ�ིས་

དམ་ཟབ་�ིས་ཉམས་�ོང་མང་�་བསགས་དགོས། མི་རབས་བར་�ི་འ�ེལ་འ�ིས་དང་

མ�ན་�ིལ་ལ་�གས་�ོན་�ས་ནས་ཁེ་དབང་�ོག་�ེལ་�ི་�་འ�ལ་�ེལ་དགོས།

ང  �ལ་�ང་། �ོག་བ�ན། �་�ལ། རིག་གནས། རོལ་�ེད། གཏམ་�ད་བཤད་པ། �ོས་གར་

འ�བ་�ོན་སོགས་�ི་�ེད་ཐབས་བ�ད་ནས་�ོབ་གསོའི་ཁོར་�ག་ལེགས་ཤོས་བ�ན་ནས་

�ོབ་གཉེར་བ་དང་འ�ེལ་ཐག་དམ་པོར་�ེལ་དགོས། �ེད་ཐབས་འདི་དག་གིས་ཤེས་�་ཁ་

གསབ་དང་ལག་ལེན་�ས་པ་�ོང་བ�ར། རིག་གནས་�ི་བར་�ོང་འཕེལ་�ས་ལ་�ལ་

འདེད། �ད་མེད་དང་�ིས་པའི་ཟབ་�གས་དང་�ད་མེད་�ི་མགོ་འ�ིད་�ས་པ་གསོ་�ོང་

སོགས་ལ་ཕན་པ་�ན། ད་�ང་�ི་ཚ�གས་�ི་ཕོ་མོའི་�ིག་�ོལ་ལ་འ�ན་�ོང་དང་། ན་གཞོན་

�ི་�ེ་འ�ིད་འོག་འཆར་དོན་�ིག་བཟོ་དང་། ཐོབ་ཐང་མི་འ�་བར་དམིགས་ནས་གདེང་

འཇོག་ཚད་གཞི་མི་འ�་བ་མངོན་འ�ར་�ེད་པ། ཐོབ་ཐང་མི་འ�་བ་ཕན་�ན་བར་�ི་

བསམ་ཤེས་ལ་�ལ་འདེད་�ས་ནས་འཆམ་མ�ན་དང་�ང་བདེན། ད�ེལ་ཡངས་�ི་�ི་

ཚ�གས་འ�གས་�ན་�ེད་པ། ཚ�གས་པའི་�ིག་འ�གས་དང་བ�ི་འཇོག་ལ་�ལ་འདེད་�ེད་



�བ།

༢༩  �ོབ་�ིད་�ི་�་ཆ་དང་། �བ་�ོར་�ེད་ཐབས་དང་ཐོན་�ངས་གཞན་པའི་འ�ེལ་ཡོད་

�ི་ལག་བ�ར་�ེད་ཐབས་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པ་ནི།

ཀ ད�ད་གཞི་�་ཆས་མིའི་ཁེ་དབང་�་དོན་�ང་གཞིར་བ�ང་ཡོད་པར་ཁག་ཐེག་�ེད་

དགོས། �་དོན་འདི་དག་ནི་རིག་གནས་�བ་�ོངས་དང་། དེང་�བས་�ི་ལོ་�ས་དང་�ི་

ཚ�གས་འཕེལ་�ས་�ི་གནས་�ལ་དང་མ�ན་དགོས་པར་མ་ཟད། ན་གཞོན་དང་འ�ེལ་བ་

དམ་ཟབ་ཡིན་དགོས། 

ཁ གསོ་�ོང་དང་ཐོན་�ངས་�ེ་གནས་འ�གས་བ�ན་�ས་ནས་ན་གཞོན་�ི་�ན་མ�ད་

འཕེལ་�ས་གསོ་�ོང་�ས་འཆར་འ�གས་བ�ན་དང་�ས་ཚད་ཁག་ཐེག་སོགས་ལ་�ལ་

འདེད་�ེད་དགོས། མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་ཞིབ་འ�ག་ལ་�བས་བདེ་བ�ན་ནས་འཚ�ལ་

�ད་དང་། མཉམ་�ོད། ཡིག་བ�ར་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ིས་དཔར་བ�ན་

གནང་བའི་ཡིག་ཆ་འ�ས་པའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་བ�བ་གཞི་�ིག་བཟོ་�ེད་དགོས།

ག ཆ་འ�ིན་ལག་�ལ་�ི་�་�ར་�ེལ་ནས་འ�ེལ་ཡོད་ཆ་འ�ིན་བ�ེ་རེས་དང་�ོས་བ�ར་

（དཔེར་ན་�ལ་ནང་�ལ་�ིའི་�་�་�ེལ་ནས་འ�ེལ་ཡོད་�ིད་�ས་�ི་ཉམས་�ོང་།

ཐབས་ལམ། གོ་�བས། གདེང་འཇོག་�ེད་ཐབས་སོགས་�ི་བསམ་�ལ་བ�ེ་རེས་�ེད་པ）
་�ེད་པར་�ལ་འདེད། ད་ཡོད་�ི་�ོབ་གསོའི་�་�གས་དང་དངོས་ཡོད་ལག་བ�ར་ས་�ལ་

བེད་�ོད་�ས་ནས་�་ཆ་དང་ཐོན་�ངས་མཁོ་�ོད་�ེད་པ། �བ་ཁབ་�ི་�ོགས་སོ་སོར་ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོ་ལག་བ�ར་མཐར་འ�ོལ་�ེད་དགོས།

ང ལག་�ལ་བེད་�ོད་�ས་ནས་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་ལེན་�ི་གོ་�བས་ཁ་�ོན་�ེད་པ་

དང་། �ི་ཚ�གས་�ན་ག�གས། �་�གས་�ི་ཐོན་�ངས་གསར་�ེལ། �་�ེང་གི་�ོབ་�ོང་



�ེད་ཐབས་�ི་འཆར་གཞི་�ིག་བཟོ་དང་�ལ་འདེད། �ོག་�ལ་�ེང་�ེགས། �་�ེལ་ཚ�གས་

འ�་སོགས་�ི་�ེད་ཐབས་�ད་ཆོག

ཅ �་དགའི་�མ་�ངས་འ�གས་པ་དང་བ�ོ་�ེང་�་འ�ལ་�ེལ་ནས་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོར་�ལ་འདེད་�ེད་པའི་�ེད་ཐབས་དར་�ེལ།

ཆ ན་གཞོན་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་དང་ས་གནས་རང་བཞིན་�ི་ན་གཞོན་ལས་�ངས་

འ�གས་བ�ན་ལ་�གས་�ོན་�ེད་པ། ལས་�ངས་འདི་དག་གིས་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་

�ོགས་ནས་ན་གཞོན་ལ་རིམ་པ་སོ་སོའི་�ིད་�ས་�ི་གར་�ེགས་འདོན་�ོད་�ེད་�བ།

ཇ  བ�བ་�ིད་�ི་�་ཆ་�ིག་བཟོ་�ེད་�ས་ངེས་པར་�་ན་གཞོན་�ེ་བར་བ�ང་ནས་ཉམ་

�ང་གི་གནས་�ལ་དང་�ད་བ�འི་�་�ེན་སོགས་ལ་བསམ་གཞིགས་གཏོང་དགོས།

ག�མ། �བོ་གསའོ་ིལས་གཉརེ་བ་གས་ོ�ངོ་�དེ་པ།

༣༠ 《འཛམ་�ིང་འཆར་ཟིན》�ི་ལས་རིམ་�ོན་མ་དག་ལས་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་
བ་འོས་འཚམ་�ིས་གསོ་�ོང་�ེད་དགོས་པ་ནན་བཤད་�ས་ཡོད། �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་

བ་ནི་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་ཁོར་�ག་�ོད་�་མིའི་ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོ་དང་གསོ་�ོང་�་འ�ལ་�ས་འགོད། འཕེལ་�ས། ལག་བ�ར་དང་གདེང་

འཇོག་�ེད་པའི་མི་�་ཡིན། ཁོ་ཚ�་ནི་ག�ང་ཞབས་པ་ཡིན་ལ་དམངས་�ོད་�་འ�གས་�ི་

འ�ས་ཚབ་པའང་ཡིན།

༣༡ ལས་རིམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞི་ལས་དགེ་�ན། མཐོ་རིམ་

�ོབ་གསོའི་�ོབ་�བ་མི་�་དང་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་གཞན་དག་གིས་ལས་གནས་



འགན་འ�ི་ལག་བ�ར་དང་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་འདོན་�ེལ་�ེད་�ས་ཁེ་དབང་གི་རིན་ཐང་

�་བ་དང་�ས་�ལ། �མ་འ�ར། �ེད་ཐབས་སོགས་�ི་ཐད་ནས་�ས་པ་གལ་ཆེན་དང་

འགན་འ�ི་�གས་ཆེར་ཐོན་དགོས། �ོབ་�འི་�ོབ་གསོའི་མ་ལག་�ོད་�་ཁེ་དབང་�ོབ་

གསོའི་འཆར་ཟིན་འགོད་�ས་ཆེད་ལས་ཚ�གས་པ་འདི་དག་གི་ཁེ་དབང་གསོ་�ོང་དང་ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོའི་ཐབས་ལམ་གསོ་�ོང་ལ་དམིགས་ནས་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས། གསོ་�ོང་

དམིགས་�ལ་ནི་ཁེ་དབང་ཤེས་�ར་�གས་�ོན་དང་། ཁེ་དབང་དམ་བཅའ་དང་�ལ་

�གས་�བ་�་འ�ག་དགོས།

༣༢ �ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོའི་མ་ལག་�ོད་�་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་

འཆར་ཟིན་འགོད་�ས་ན་གཞོན་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བར་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས།

མཉམ་�་�ོབ་�ོང་�ེད་པའི་ཐབས་�ས་�ར་ན་གསོ་�ོང་�་�ལ་ནི་ན་གཞོན་གསོ་�ོང་

མཁན། ན་གཞོན་�ེ་འ�ིན་མཁན། ན་གཞོན་�ེ་བ་དང་�་འ�གས་�ི་འ�ས་ཚབ་པ། ན་

གཞོན་ལས་གཉེར་བ་དང་རང་འ�ན་པ་སོགས་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་�ར་�ས་ན་�ས་�ལ་�་

འཛ�མས་�ི་འཇོན་ཐང་ཅན་�ི་ན་གཞོན་མང་པོ་གསོ་�ོང་�ང་བ་ལས་ན་མཉམ་གཞན་

དང་གསོ་�ོང་�བ་པ་ཡིན། ན་གཞོན་ཚ��ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་གསོ་�ོང་�ེད་པའི་�་

འ�ལ་�་�གས་ནས་ལག་བ�ར་དང་གདེང་འཇོག་�ེད་དགོས།

༣༣�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་གསོ་�ོང་འ�ས་ཚང་�ེད་པའི་འཐབ་�ས་�་འ�་བ་ནི། ད་

ཡོད་ད�ད་འཇོག་�ི་�ང་གཞིའི་�ེང་ཆ་ཚང་�ན་པའི་ཁེ་དབང་གསོ་�ོང་�ིད་�ས་�ེལ་

བ་དང་གཅིག གསོ་�ོང་�ོབ་�ིད་�ོད་�་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་

�་དོན་ཚད་གཞིར་བ�ང་ནས་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་�ི་�ས་�ལ་དར་�ེལ་གཏོང་བ་དང་

གཉིས། ཐབས་ལམ་དང་གདེང་འཇོག་�ེད་ཐབས་འོས་འཚམ་བེད་�ོད་གཏོང་བ་དང་

ག�མ། འ�ེལ་ཡོད་ཐོན་�ངས་གསར་�ེལ་�ེད་པ་དང་བཞི། �ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་



�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོའི་ཁོར་�ག་བ�ལ་བའི་རོགས་རེས་�ེད་པ་སོགས་ཡིན།

�་འ�ལ་ལག་བ�ར་�ི་གོ་རིམ་�ོད་�་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་གཞོན་པ། �ད་གསོད་

དང་ཉམ་�ང་གི་ཚ�གས་པ་ལས་ཐོན་པའི་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་གཙ�་�ས་པའི་�ོབ་

གསོའི་ལས་གཉེར་བའི་ཆེད་ལས་ཤེས་�ར་བ�ི་འཇོག་དང་མཐོང་ཆེན་�ེད་དགོས།

༣༤ �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བར་�ོགས་ནས་ཁེ་དབང་གསོ་�ོང་གི་�ིད་�ས་འ�ས་ཚང་

ཞིག་གཏན་འཁེལ་�ེད་པར་ཚང་དགོས་པའི་གནད་འགའ་ཤས་ནི་གཤམ་�ར།

ཀ �ལ་�ིའི་�ོས་མོལ་བ�ད་ནས་ཐག་བཅད་པའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་གསོ་�ོང་

མཚན་ཉིད་དང་ལེན་�ས་ནས་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་གསོ་�ོང་ནི་དབང་�ས་�གས་

�ོན་�ི་བ�ད་རིམ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བ�ད་རིམ་དེའི་�ོད་�་ཤེས་�་བ�ད་�ོད། འ�ོ་

བ་མིའི་ཁེ་དབང་�ི་�ས་�ལ་དང་�་�ོད་སོགས་�ལ་འདེད་དང་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས།

ཁ གསོ་�ོང་དགོས་མཁོའི་ད�ད་འཇོག་གཞིར་བ�ང་ནས་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བར་

རིག་གནས་དང་། �ོབ་གསོའི་�བ་�ོངས། �་བའི་ཉམས་�ོང་གི་ལས་གནས། ལས་གནས་

�ོད་�ི་གསོ་�ོང་དམིགས་བསལ་བ་མཁོ་�ོད་�ེད་དགོས།

ག གསོ་�ོང་མཁན་ལ་�ོང་བ�ར་�ེད་པ་�ེ་ལས་གནས་�་མ་�གས་པའི་ཡར་�ོན་དང་

ལས་གནས་�ོད་�ི་གསོ་�ོང་མཁན་ནི་ཉམས་�ོང་�ན་པའི་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་

ཚད་�ན་དག་ཡིན་པས། �ོབ་གཉེར་བའི་�་མང་རང་བཞིན་མཚ�ན་པར་�ས་ཡོད།

ང �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བར་ལས་གནས་འཕེལ་�ས་�ི་གོ་རིམ་�ོད་ནས་ཐོབ་པའི་

དཔང་�གས་དང་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་ཁོངས་�་�ད་པའི་རེ་བ་འདོན་

དགོས། ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོའི་དགེ་�ན་གསོ་�ོང་དང་�ི་ཚ�གས་

ཞབས་�་དང་འ�ོད་བ�ེན་ཁེ་ལས་�་�འི་ན་གཞོན་�ེ་བ་�ས་པའི་ཁེ་ལས་གཞན་དག་གི་



ལས་གནས་གསོ་�ོང་གི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་�ེད་དགོས།

ཅ �ིད་ག�ང་མ་ཡིན་པའི་�་འ�གས་དང་དམངས་�ོད་�་འ�གས་�ི་ཚན་ཁག་བར་�་

ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་གསོ་�ོང་གི་�་འ�ལ་�ེལ་བར་�བ་�ོར་�ེད་པ།

ཆ ད�ད་འཇོག་གསོ་�ོང་འཆར་ཟིན་དང་ལག་བ�ར་གནས་�ལ་�ི་ཚད་གཞི་དང་�་

དོན་ལ་དག་བཅོས་�ེད་པ།

ཇ �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བར་�ོབ་གསོ་དང་�་བའི་ཁོར་�ག་ལེགས་པོ་བ�ན་དགོས། ཁེ་

དབང་�ོབ་གསོ་ནི་ཁེ་དབང་མངོན་འ�ར་�ང་བའི་ཆ་�ེན་འོག་ནས་�ས་�ན་ངང་ལག་

བ�ར་�ེད་�བ།

ཉ �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་གཞོན་པ་དང་�ད་གསོད་ཉམ་�ང་གི་ཚ�གས་པའི་�ོད་ན་

གནས་པའི་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བར་�ན་མ�ད་�ི་རོགས་རེས་དང་མ�བ་�ོན་མཁོ་

�ོད་�ེད་དགོས།

༣༥ �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བར་�ོགས་ནས་ཁེ་དབང་གསོ་�ོང་བ�བ་ཚན་�ེལ་བར་འ�་

བའི་ནང་དོན་ནི། 

ཀ �ོབ་�ོང་གི་དམིགས་�ལ། ཁེ་དབང་དང་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ོགས་�ི་ཤེས་�་དང་

�ས་�ལ། �་བ་དང་�་�ོད་སོགས་འ�ས།

ཁ  ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་འ�ལ་�ི་�་དོན་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་ལས་ཐོན་པའི་�་དོན།

ག �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བས་ལས་གཉེར་�ེད་སའི་�ི་ཚ�གས་�བ་ཁོངས་�ི་ནང་གི་ཁེ་

དབང་�་དོན། ཚད་གཞི་དང་�ང་�ོབ་ལས་�ངས། �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་དང་�ོབ་

གཉེར་མཁན་བར་�ི་འཚ�་བའི་�བ་ཁོངས་སོགས་�ི་ཁེ་དབང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་�ེད་

དགོས། 

ང ཟབ་�གས་མཁན་དང་�ོབ་གཉེར་མཁན་�ེ་བར་བ�ང་ནས་�ོང་བ�ར་རང་བཞིན་



དང་ལག་བ�ར་ལ་བ�ི་མཐོང་�ེད་པའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ེད་ཐབས་�ད་ནས་རིག་

གནས་�་�ེན་དང་ན་གཞོན་�ི་ཟབ་�གས་�ས་པར་བསམ་གཞིག་གཏོང་དགོས།

ཅ  ན་གཞོན་�ིས་དངོས་ཡོད་འཚ�་བའི་�ོད་�་ཁ་གཏད་�ེད་དགོས་པའི་ཁེ་དབང་གི་�ེ་

�ག་གནད་དོན་ཏེ། དཔེར་ན་ན་གཞོན་�ིས་བ�ར་�ོས་རང་བཞིན་དང་ཕན་�ན་བ�ོལ་

བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་�ད་གསོད་ཐེབས་པའི་གནད་དོན་ཅི་�ར་ཐག་གཅོད་�ེད་པ་�་�།

ཆ �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བའི་�ི་ཚ�གས་�ས་པ། རིག་གནས་དང་དད་མོས་བར་�ི་�ེང་

མོལ་�ི་ཐབས་�ས། དམངས་གཙ�་དང་ཁེ་དབང་�་དོན་དང་མ�ན་པའི་�ེ་འ�ིད་�ེད་

�ོགས།

ཇ ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་ད་ཡོད་�ི་�ོབ་�ིད་དང་�ོབ་�ོང་ཐོན་�ངས་�ི་ཆ་འ�ིན། ཐོན་

�ངས་�ི་ཁོངས་�་ཆ་འ�ིན་དང་བ�་འ�ིན་ལག་�ལ། �ངས་ཀ་དང་�ི་ཚ�གས་�ན་

ག�གས་སོགས་འ�ས་པ་དང་། དེ་དག་ལས་ཁོ་ཚ�འི་�ས་པ་མཐོར་འདེགས།ཐོན་�ངས་ལ་

མཐོང་ཆེན་�ེད་པ་སོགས་ལས་དགོས་མཁོ་�ངས་ནས་ཐོན་�ངས་གསར་�ེལ་�ེད་དགོས།

ཉ ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ནི་�ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བས་�ོབ་�ིད་�ེད་པའི་ནང་དོན་གོངས་

�་བ�་དགོས།

ཏ བསམ་�ོའི་�་ཁར་དམིགས་ནས་ཡང་བ�ར་�་ཁ་ཐེབས་པར་�ོན་འགོག་�ས་ནས་�ི་

ཚ�གས་�ི་བ�ེ་འདང་�ོབ་�ོང་སོགས་�ི་�ས་ཐབས་ལག་ལེན་�ེད་པ།

ཐ �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བ་རང་�ེང་གི་�ོགས་�ང་�་བ་དང་ན་གཞོན་ལ་འ�ེལ་འ�ིས་

�ེད་�ས་�ི་�ོགས་�ང་དང་འཐེན་འ�ེར་�་བ་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས།

ད ན་གཞོན་རང་�ེང་གི་འཇོན་�ས་ལ་དམིགས་ནས་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་�འི་

�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་གསོ་�་ཐབས་�ད་ནས་�ོབ་གཉེར་བའི་�ལ་�ོང་རང་བཞིན་

གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་�ས་�ན་ངེས་ཅན་�ི་གདེང་འཇོག་�་འ�ལ་�ེལ་དགོས།

ན  ན་གཞོན་�ི་ཟབ་�གས་�ོད་ནས་གདེང་འཇོག་དགོས་མཁོ་དང་ད�ད་འཇོག་འ�ས་



�་�ོབ་གསོའི་�་འ�ལ་�ི་�བ་ཁོངས་�་ལེན་དགོས།

པ བ�བ་ཚན་ནི་ས་གནས་�ི་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་�འི་�ོབ་གསོ་མ་ཡིན་པའི་�ོབ་

གསོའི་ཁོར་�ག་དང་མི་�ངས་གནས་�ལ་ལ་འཚམ་པར་�ེད་དགོས།

༣༦ �ོབ་གསོའི་ལས་གཉེར་བར་དམིགས་ནས་ཟབ་�གས་མཁན་དང་�ོབ་གཉེར་མཁན་

�ེ་བར་བ�ང་ནས་�ོང་བ�ར་རང་བཞིན་དང་ལག་བ�ར་ལ་བ�ི་མཐོང་�ེད་པའི་ཐབས་

�ས་�ོད་པ། ཐབས་�ས་འདི་དག་ནི་�ལ་�གས་དང་རང་�ིས་གནད་དོན་ལ་དམིགས་

ནས་ཁེ་དབང་གི་ལག་བ�ར་དམིགས་�ལ་འ�བ་པར་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན། �་ལམ་�ེང་

�ེགས་ཐོག་ནས་�ོབ་�ོང་གི་�ར་ཚད་གཏན་འཁེལ། �ོབ་�ོང་ཐོན་�ངས་མཉམ་རོལ།

ཁོར་�ག་བ�ལ་བའི་�ོབ་�ོང་། ལག་བ�ར་བ་གཞན་དག་ལ་�ས་ལོན་�ེད་པ། མཉམ་

འ�ེལ་འ�གས་པ་དང་�བ་�ོག �ངས་ཀའི་བ�བ་ཚན་ལ་ཉན་�བ། གདེང་འཇོག་ནི་

གསོ་�ོང་གི་བ�ད་རིམ་ཡོངས་�་འཐིམ་པའི་�ེད་དགོས།21

21 མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་<<འཆར་གཞ་ིདང་�གས་�ནེ་ཏེ་ཁ་ེདབང་གསོ་�ོང་�ེད་
ཐབས་�ི་ལག་�གས>> ( ཉིག་�འ་ིདང་རི་ནིས་ཝ། �ི་ལོ༢༠༡༩ལོ།) འ�ོ་བ་མིའ་ིཁེ་དབང་གི་མཐ་ོརིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་དང་Equitas�ལ་�ིའི་འ�ོ་
བ་མིའི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་�ེ་གནས་�ི་ <<འའ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གསོ་�ོང་�་འ�ལ་ལ་གདེང་འཇོག་�ེད་པ་�ེ་ཁ་ེདབང་གསོ་�ོང་�ེད་ཐབས་�ི་ལག་
�གས >>(མིན་ཐིག་ལི་ཨ། �ི་ལོ་༢༠༡༡་ལོ། )



བཞི། ཕན་�ས་�ན་པའ་ིཁརོ་�ག

༣༧ ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་�ོབ་�ོང་ཁོར་�ག་སོགས་འ�གས་བ�ན་�ེད་པ།

�ིམ་ཚང་（ཕ་མ་དང་�ིམས་མ�ན་�་�ོག་མི་�། �ིམ་ཚང་གི་ཤ་ཉེ་རིང་། ）་དང་ས་
�ལ་སོགས་�ིས་�ོབ་གསོའི་བ�ད་རིམ་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་�ིན་ཡོད།

༣༨ �་འ�གས་དང་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་འ�ལ་ལ་�ལ་འདེད་�ེད་པའི་�ེད་ཐབས་

ལག་བ�ར་�ེད་པ་དང་། འ�ི་�ད་ལས་�ངས་བ�ད་ནས་ན་གཞོན་�ི་བདེ་འཇགས་དང་

�ོབ་གསོའི་གོ་�བས་འགན་ལེན་�ེད་པ་ལས་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་ལ་ཆབ་�ིད་�ི་�གས་

�ེན་གང་ཡང་ཐེབས་མི་ཆོག

༣༩ ན་གཞོན་�ིས་རང་གི་ཁེ་དབང་ལ་�ི་ཚ�གས་�ི་བ�ི་འཇོག་�ོད་ལེན་�ེད་པའི་�བས་

ལ་འ�ན་�ོང་མང་པོར་ཡང་གདོང་ལེན་�ེད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་བ�ར་�ོས་རང་བཞིན་

དང་ཕན་�ན་བ�ོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་�ད་གསོད་ཐེབས་པའི་གནད་དོན་སོགས་�ང་བས་

ཡིན་�ང་�ིད། 22 ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ལ་ཁབ་�ི་འཐབ་�ས་ལག་བ�ར་

�ེད་�ས། ན་གཞོན་�ིས་བཀོལ་�ོད་�ས་ཆོག་པའི་གསབ་�ོད་ལས་�ངས་འ�གས་པ་�་

�འི་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་མངོན་འ�ར་དང་�ང་�ོབ་�ི་�ེད་ཐབས་ལག་བ�ར་�ེད་

དགོས། 

22 མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ན་གཞནོ་དང་ཁ་ེདབང་ཞེས་པའི་�ན་�་(A/HRC/39/33)�ོད་�་ན་
གཞོན་�ིས་ཁེ་དབང་ལོངས་�ོད་�ེད་�བས་འ�ད་པའི་�ད་གསོད་དང་གདོང་�ག་ཞིབ་བ�ོད་�ས་ཡོད།



�། �ལ་ཁབ་�ི་ལག་བ�ར་བ�ད་རིམ།

༤༠ འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞི་འདི་བ�ད་ནས་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ལ་ཁབ་

འཐབ་�ས་ལག་བ�ར་�ེད་པ་དང་�ོམ་�ིག་�ེད་པར་ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་དག་གིས་

ཁས་ལེན་གལ་ཆེན་�ེད་དགོས། འཐབ་�ས་འདི་ནི་《འཛམ་�ིང་འཆར་ཟིན》�ི་
ལས་རིམ་�ོན་མ་དག་གིས་�ལ་ཁབ་ངོས་ཐད་ནས་�ངས་བའི་�བ་འ�ས་དག་གཞིར་

བ�ང་བ་ཡིན། འོན་�ང་མི་�གས་དང་�་�གས་འབོར་ཆེན་�ད་ནས་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་

�ོབ་གསོའི་�ལ་ཁབ་འཐབ་�ས་�ི་གདེང་འཇོག། �ིག་བཟོ། ལག་བ�ར། ད�ད་འཇོག་

སོགས་�ི་དགོས་མཁོ་�ོང་དགོས། �ལ་ཁབ་རིམ་པའི་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་�ིས་བ�ད་

རིམ་འདིར་�ེ་འ�ིད་�ེད་དགོས་ལ་ལག་བ�ར་འཆར་གཞིའི་�ོད་�་གོམ་�བས་ག�མ་�ི་

�ེད་ཐབས་�ིད་�ས་བཏོན་ཡོད།

གཅགི  འ�ལ་བ�དོ་�་�ལ་དང་�མོ་�གི

༤༡ ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་�ིས་འ�ེལ་ཡོད་ཚན་ཁག་གང་�ང་ཞིག་འ�ེལ་ཡོད་ལས་

�ངས་�་གཏན་འཁེལ་�ས་ནས་�ིད་ག�ང་དང་དམངས་�ོད་ཟབ་�གས་�ས་པའི་�ལ་

ཁབ་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་�ི་�ོས་གཞི་འདོན་པར་རང་འ�ལ་�ིས་�བ་�ོར་�ེད་དགོས།

ལས་�ངས་འདིའི་ཟབ་�གས་པ་གཙ�་བ་ནི་ན་གཞོན་འ�ས་ཚབ་པ་ཡིན་པ་དང་། དངོས་

ཡོད་�ང་གཞི་གཞིར་བ�ང་ནས་ཆ་འ�ིན་མཉམ་�ོད་དང་། ཐོན་�ངས་�ོམ་�ིག་དང་

བཀོལ་�ོད་�ི་�་�བ་རང་བཞིན་སོགས་ལ་འགན་ལེན་�ས་ནས་ལས་ཀ་བ�ར་འ�ང་�ང་

བར་�ོན་འགོག་�ེད་དགོས། ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་དག་གིས་འ�ེལ་ཡོད་ལག་བ�ར་�་



�ལ་�ི་ཟབ་�གས་གོ་�བས་ལ་�གས་�ོན་�ེད་པ། �ལ་ཁབ་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་གི་མི་

�འི་�བ་�ངས་�ིས་�ལ་ཁབ་�ི་ན་གཞོན་�ི་�་མང་རང་བཞིན་མཚ�ན་པར་�ས་ནས་

�ད་གསོད་ཉམ་�ང་གི་གནས་�་ཡོད་པའི་ན་གཞོན་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས།

༤༢ �ལ་ཁབ་�ི་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་�ལ་ཁབ་ལག་བ�ར་�་

�ལ་ནི། 

ཀ འ�ེལ་ཡོད་�ི་ཚན་ཁག་�་ཡོན（�ོབ་གསོ་��། ན་གཞོན་��། �ིམས་འཛ�ན་��།）
་དང་ས་གནས་�ིད་ག�ང་།

ཁ  �ལ་ཁབ་ཁེ་དབང་ལས་�ངས།

ག  ཁེ་དབང་�ང་�ོབ་�ེད་པའི་ན་གཞོན་དང་�ད་གསོད་ཉམ་�ང་གི་གནས་�་�ས་པའི་

ན་གཞོན་འ�ས་ཚབ་མི་�་འ�ས་པའི་ན་གཞོན་འ�ས་ཚབ་མི་�།（ན་གཞོན་�ིས་�ེ་

འ�ིད་�ེད་པའི་�་འ�གས། �་�འི་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས། རང་འ�ན་པའི་ཚ�གས་པ）
ང  འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ། �ོབ་གསོ། ན་གཞོན། འཆམ་མ�ན་དང་

�ན་མ�ད་འཕེལ་�ས་�་བའི་དམངས་�ོད་�་འ�གས་དང་�་�།

ཅ  འ�ིང་རིམ། མཐོ་རིམ་དང་ལས་རིགས་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས་�ི་འ�ས་ཚབ་མི་�།

དགེ་�ན་གསོ་�ོང་ལས་�ངས་དང་ཞིབ་འ�ག་ལས་�ངས། དགེ་�ན་ལས་འ�ེལ་�ན་

ཚ�གས་དང་དགེ་�ན་�ི་བཟོ་ཚ�གས་སོགས་འ�ས།

༤༣ མངོན་�མ་�་མ་�ད་པའི་ཟབ་�གས་མཁན་�ི་ཁོངས་�་�ི་ཚ�གས་ཞབས་�འི་

འདོན་�ོད་མཁན་དང་�ན་ག�གས། �ི་ཚ�གས། ཆོས་�གས་�ེ་འ�ིད་མི་�། �ོབ་�འི་�ིམ་

བདག་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས། �ིམ་བདག་དང་དགེ་�ན་�ི་ལས་འ�ེལ་�ན་ཚ�གས། �ེར་



གཉེར་ཁེ་ལས། ཞལ་འདེབས་འ�ལ་མཁན། �ས་སེམས་བདེ་ཐང་གི་ལས་གཉེར་མཁན། �ི་

ཚ�གས་�ན་ག�གས་�ོད་�གས་�ེན་ཐེབས་མཁན་དང་ཟབ་�གས་�ེད་མཁན་གཞན་དག་

སོགས་འ�།

༤༤ མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་དང་�ིད་ག�ང་�་འ�གས་བར་�་གཏན་�ོད་�ེད་པའི་

�ལ་ཁབ་�ི་འ�ས་ཚབ་མི་�་�ལ་ཁབ་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་�ི་�ོས་ཚ�གས་ནང་�་�གས་

ཆོག 

༤༥  �ལ་ཁབ་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་�ིས་འཆར་ཟིན་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་ལ་ཡར་

�ོད་�ི་འགན་འ�ར་བའི་ཁེ་དབང་ལས་�ངས་སོ་སོ་（�ོས་ཆིངས་ལས་�ངས། དམིགས་

བསལ་�ི་གོ་རིམ་དང་ཡོངས་�བ་�ི་�ས་�ན་ངེས་གཏན་�ི་�ོས་ཚ�གས་）དང་། �ལ་
�ི་དང་ས་གནས་�ིད་ག�ང་ལས་�ངས་�ི་�ལ་ཁབ་�ན་�འི་ལག་བ�ར་ལས་�ངས་
23 སོགས་�་འ�ེལ་བ་བ�གས་ནས་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞི་ལས་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་�ོབ་

གསོའི་འཕེལ་�ས་འ�ེལ་ཡོད་�ན་�འི་ནང་�་�ད་པར་འགན་ལེན་�ེད་དགོས། འ�ོ་བ་

མིའི་ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་ལ་འ�ེལ་བ་�ས་ནས་�ལ་ནང་

གི་ལག་བ�ར་གནས་�ལ་�ས་ལོན་ཡོང་བར་�ེད་དགོས།

གཉསི། ལག་བ�ར་�་ིག་ོརམི།

༤༦ �ལ་ཁབ་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་�ིས་མགོ་འ�ིད་མི་�ར་འགན་འ�ར་བ་དང་�ལ་

ཁབ་�ི་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་འཐབ་�ས་ལ་�་�ོག་�ེད་པ། �་བ་གཙ�་བོར་

23 དཔེར་ན། བ�བ་ཚན་�་འ�གས་ལ་�ེ་�ག་ལས་�ངས་�ིས་འགན་འ�ར་ཞིབ་བཤེར་�ེད་པའི་�ི་ལོ་༡༩༧༤་ལོའི་《བ�བ་ཚན་�་འ�གས་�ིས་�ལ་�ིའི་ད�ེལ་ཡངས་དང་། མཉམ་འ�ེལ་དང་འཆམ་མ�ན་

�ིས་�ོབ་གསོར་�ལ་འདེད། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་གཞི་�འ་ིརང་དབང་�ོབ་གསོའི་�ོས་འཆར་》�ི་ལག་བ�ར་གནས་�ལ།



འཐབ་�ས་�ི་དགོས་མཁོར་གདེང་འཇོག �ིག་བཟོ། ལག་བ�ར། �་ཞིབ་དང་ད�ད་འཇོག་

�ེད་པ་སོགས་འ�ས། གཤམ་�་དམིགས་�ལ་འདི་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་གོ་རིམ་ག�མ་ངོ་

�ོད་�ེད།

༤༧  ན་གཞོན་ནི་�བ་ཁབ་འཐབ་�ས་�ི་ཁོངས་�་�གས་པའི་རོགས་པ་གཙ�་ཤོས་དེ་

ཡིན་པས་གོ་རིམ་རེ་རེ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན། ན་གཞོན་ལ་�ེ་འ�ིད་ལག་བ�ར་�ེད་

པའི་ཁེ་དབང་ཡོངས་�་�ོད་དགོས། ན་གཞོན་ཟབ་�གས་�ི་ལམ་ཁ་�་བ�ེད་པ་�ེ་ན་

གཞོན་�ོ་འ�ི་�་ཡོན་�ན་ཚ�གས་དང་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་ལས་�བ་ཚན་

ཁག་བ�གས་ནས། �ས་�ན་ངེས་ཅན་�ི་འ�ེལ་འ�ིས་བ�ད་ནས་ཁོ་ཚ�འི་འདོད་�ོ་�ས་

ལོན་�ེད་དགོས། ཆོག་འ�ས་�བ་ཁོངས་�་�ི་ཚ�གས་�ན་ག�གས་�ེང་�ེགས་�ད་ནས་

ན་གཞོན་�ི་འདོད་�ོའི་�་མང་རང་བཞིན་ལ་བ�ི་བ�ར་�ེད་དགོས།

གོམ་པ་དང་པ།ོ ན་གཞོན་�ི་ཁ་ེདབང་�བོ་གསརོ་�གོས་པའ་ི�ལ་ཁབ་�་ིགཞ་ི�འ་ིཞབི་

འ�ག་�ལེ་བ།

༤༨  གོམ་པ་དང་པོའི་ཁོངས་�་འ�་བའི་ལས་འ�ལ་གཤམ་�ར།

ཀ  ལས་�ངས་གཙ�་བོ་ཞིག་གིས་�བ་�་ཆེ་བའི་�ལ་ཁབ་�ི་གདེང་འཇོག་ཞིབ་འ�ག་�ེལ་

བར་མོས་མ�ན་�ང་བ་དང་། ཞིབ་འ�ག་ཡོངས་འ�བ་�ས་�ེས་�ི་�ོགས་�་�བ་�ོག་

�ེད་དགོས། ཞིབ་འ�ག་གིས་གཤམ་�ི་གནད་དོན་འདི་དག་ད�ེ་ཞིབ་�ེད་དགོས་ཏེ།

① ཚན་པ་གཉིས་པའི་བཞི་བའི་ནང་དོན་�ེ་�བ་ཆ་（�ིད་�ས་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་



ལག་བ�ར་�ེད་ཐབས། �ོབ་�ོན་དང་�ོབ་�ོང་གོ་རིམ་མམ་ལག་ཆ། �ོབ་གསོའི་ལས་

གཉེར་བའི་གསོ་�ོང་། ཕན་པའི་ཁོར་�ག་）ལས་�བ་ཁོངས་བཞི་བོའི་�ོད་�་ལག་
བ�ར་�ེད་ཐབས་དང་། �བ་ཐབས་ལེགས་ཤོས། མི་འདང་བའི་གནད། ན་གཞོན་�ིས་

བཏོན་པའི་�ེད་ཐབས་དང་�མ་�ངས་ལ་མཐོང་ཆེན་�ེད་པ་སོགས་འ�ས་པའི་ན་གཞོན་

�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་གནས་བབ་ནན་བཤད་�ས་ཡོད། 

② ན་གཞོན་�ི་ཤེས་�་དང་�ས་�ལ། �མ་འ�ར་དང་�་�ོད་�ི་�ོག་ཞིབ་གཞིར་
བ�ང་ནས་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་དགོས་མཁོར་�ས་ལོན་�ེད་དགོས།

③ ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོར་�གས་�ེན་ཐེབས་�ིད་པའི་ལོ་�ས་དང་རིག་
གནས་�བ་�ོངས་�ི་ཁོངས་�་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་གནས་�ལ་དང་ཁོ་ཚ�འི་ཟབ་�གས་

དང་ཟབ་�གས་བ�ད་རིམ་�ི་གནད་དོན་�ོམ་�ིག་འ�།

④ ས་ཁོངས་ཕལ་བ། ས་ཁོངས་དང་�ལ་�ིའི་རིམ་པ་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ཉམས་�ོང་
ལེགས་ཤོས་དང་�ེད་ཐབས། ཐོན་�ངས་དང་ལག་ཆ།

⑤  ལག་བ�ར་�་�ལ་�ོབ་གསོའི་�ོད་�་�གས་པའི་གནས་�ལ།

⑥ �ལ་ཁབ་ལ་ཡོད་པའི་�ོབ་གསོའི་རིགས་�འི（�ན་མ�ད་འཕེལ་�ས་�ོབ་གསོ།

འ�་མཉམ་�ོབ་གསོ། སའི་གོ་ལ་ཡོངས་�ི་�ོབ་གསོ། �ི་དམངས་ཡོངས་�ི་�ོབ་གསོ།）་
�ེད་ཐབས། ནང་དོན་དང་�ས་པ།

ཁ   ཚན་པ་གཉིས་པའི་ང་བའི་�ོད་�་�ེང་བའི་�བ་ཆ་བཞི་ལས་ལས་འ�ལ་གང་དག་

ལག་ལེན་�་བ�ར་ཟིན་པ་དང་ལག་བ�ར་གནས་�ལ་ཅི་འ�་ཡིན་མིན།

ག  ད་ཡོད་�ི་�ེད་ཐབས་དང་། �བ་ཐབས་ལེགས་ཤོས། ཉམས་�ོང་�ོབ་གསོ། གོ་�བས་

སོགས་བེད་�ོད་དང་དམ་འཛ�ན་ཅི་�ར་�ེད་པ་དང་། �ེད་ཐབས་གང་དག་�ད་ནས་�ོན་



ཆ་སེལ་བར་�ེད་པ་སོགས་ཡིན།

༤༩  གོམ་པ་དང་པོར་གཏོགས་པ་ནི། 

ཀ   ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོར་�ོགས་པའི་�ལ་ཁབ་�ི་གཞི་�འི་ཞིབ་འ�ག་�ན་

�།

ཁ འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་�བ་�་ཆེ་བའི་�ོ་ནས་གཞི་�འི་ཞིབ་འ�ག་འ�ས་�་�བ་

བ�གས་�ེད་པ་�ེ། �་ལམ་དང་�ོལ་�ན་�ི་དཔར་བ�ན་དངོས་པོ། �བ་བ�གས་�་ཆ།

ཚ�གས་འ�་དང་�ི་ཡོངས་ཟབ་�གས་�ི་�ོས་བ�ར་�ེད་པ་སོགས་�ི་�་དབས་�ོད་དགོས།

ན་གཞོན་ལ་ཞིབ་འ�ག་འ�ས་�་དར་�ེལ་�ེད་པར་མཐོང་ཆེན་�ེད་དགོས།

གོམ་པ་གཉསི་པ། ན་གཞནོ་�་ིཁེ་དབང་�བོ་གསརོ་�ལ་འདདེ་�དེ་པའ་ི�ལ་ཁབ་འཐབ་

�ས་�གི་བཟོ།

༥༠ གོམ་པ་གཉིས་པར་གཏོགས་པ་ནི། 

ཀ �ལ་ཡོངས་གཞི་�འི་ཞིབ་འ�ག་གི་�ང་གཞིའི་�ེང་�་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞི་ལ་

�ར་བ�་�ས་ནས་�ལ་ཁབ་འཐབ་�ས（�ི་ལོ་༢༠༢༠ནས་�ི་ལོ༢༠༢༤ལོའམ་དེའི་�ེས）
་�ི་དམིགས་�ལ་�ིག་བཟོ་�ེད་དགོས།

ཁ གཞི་�འི་ཞིབ་འ�ག་འ�ས་�་གཞིར་བ�ང་ནས་དོན་དག་ལེགས་ཤོས་ཐག་གཅོད་�ེད་

པ་དང་། དགོས་མཁོ་�ར་མཁོའམ་ད་ཡོད་གོ་�བས་ལ་བསམ་གཞིགས་བཏང་ནས་�ན་



མ�ད་འཕེལ་�ས་�ི་བཅོས་བ�ར་ལས་ཐོན་པའི་�གས་�ེན་�ས་པར་�ོགས་པ་ལས།

གནས་�བས་རང་བཞིན་�ི་�་འ�ལ་ལ་དོ་�ང་ཆེས་ཆེར་�ེད་མི་དགོས། �ད་གསོད་དང་

ཉམ་�ང་གི་གནས་�་ཡོད་པའི་ན་གཞོན་ལ་མཐོང་ཆེན་དམིགས་བསལ་�ེད་དགོས།

ག  �ལ་ཁབ་འཐབ་�ས་�ིག་བཟོ་ལ་གཏན་འཁེལ་�ེད་དགོས་པ་ནི།
① མ་�་�ེ་མི་�གས་དང་�་�གས། �ས་ཚ�ད་�ི་མཁོ་ཚད།
② �་འ�ལ་ཏེ་ལས་འགན། འགན་འ�ི་དང་�ས་�ན།
③ �ོམ་�ིག་ལས་�ངས།

④ （�ིམས་འ�གས། �ོབ་གསོའི་�་ཆའམ་གསོ་�ོང་འཆར་ཟིན།）
⑤ འཐབ་�ས་ལ་�ལ་འདེད་�ས་པ་དང་ལེགས་ཤོས་ཁོར་�ག་འ�གས་�ན་�བ་པར་

མཁོ་བའི་�ིམས་�གས། �ིད་�ས་དང་འཆར་ཟིན།
⑥ �ངས་ཆོག་པའི་�བ་འ�ས། �་�ོག་དང་གདེང་འཇོག་�ོམ་གཞི་�ས་པའི་འ�ེལ་

ཡོད་�ི་ཚད་ཐིག་དང་དམིགས་འབེན།

༥༡ གོམ་པ་གཉིས་པ་ལས་ཐོན་པ་ནི་ན་གཞོན་�ི་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�ལ་ཁབ་འཐབ་

�ས་ཡིན་ལ། བཀོལ་�ོད་�ས་པའི་བ�་�ོད་�ད་རིགས་ནི་མི་ཚང་མས་གོ་�་ལ་�ས་ལོན་

�ེད་�་བ་ཞིག་ཡིན། འཐབ་�ས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༢༠ནས་༢༠༢༤ལོའམ་དེའི་�ེས་�ི་དམིགས་

འབེན། དོན་དག་ལེགས་ཤོས་དང་གཏན་འཁེལ་�ས་ལ། ལས་�ངས་སོ་སོ་དང་ནས་�བ་

བ�གས་�ེད་པ། �ག་པར་�་ན་གཞོན་ཚ�འི་�ོད་ནས་�བ་བ�གས་ཆེས་ཆེར་�ེད་དགོས།

གོམ་པ་ག�མ་པ། �ལ་ཁབ་འཐབ་�ས་ལག་བ�ར། �་�གོ་དང་ད�ད་འཇགོ་�དེ་དགསོ།



༥༢ གོམ་པ་ག�མ་པར་གཏོགས་པ་ནི།

ཀ      འཆར་གཞི་བཀོད་ཟིན་པའི་�་འ�ལ་ལག་བ�ར་�ེད་དགོས།

ཁ ལག་བ�ར་གནས་�ལ་ལ་�་�ོག་དང་ད�ད་འཇོག་�ེད་པ་བ�ད་�ལ་ཁབ་འཐབ་

�ས་�ི་ལག་བ�ར་�ས་པ་�ར་ལས་འ�ས་ཚང་�་གཏོང་དགོས།

ག ལག་བ�ར་གོ་རིམ་�ོད་ཐོབ་པའི་འཕེལ་�ས་དང་འ�ེལ་ཡོད་ཆ་འ�ིན་ཤེས་�ོགས་

དང་བ�ད་�ོག་�ེད་དགོས།

༥༣ �ལ་ཁབ་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་�ིས་�ལ་ཁབ་འཐབ་�ས་ལ་ད�ད་འཇོག་�ས་པ་�ི་

�ོགས་�་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། ད�ེལ་ཡངས་རང་བཞིན། �ངས་གསལ་རང་བཞིན་

དང་ཁེ་དབང་རིན་ཐང་�་བ་མངོན་པའི་ད�ད་འཇོག་�ེལ་དགོས་ལ། ད་�ང་ཚན་པ་

གཉིས་པའི་བཞི་བའི་ནང་དོན་ཏེ་�བ་ཆ་ཞེས་པ་ལས་བ�ན་པའི་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་�ོབ་

གསོའི་�བ་ཁོངས་བཞི་དང་གཤམ་�ི་�བ་ཁོངས་འདི་དག་ལ་མཉམ་འཇོག་དང་དོ་�ར་

�ེད་དགོས།

ཀ   ན་གཞོན་�ལ་ཁབ་འཐབ་�ས་�ོད་�་ཟབ་�གས་དང་�ེ་འ�ིད་�ེད་པ།

ཁ   �ལ་ཁབ་འཐབ་�ས་�ིས་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་ས་ཁམས་�ི་�བ་ཁོངས།

ག  �ད་གསོད་ཉམ་�ང་�་གནས་པའི་ན་གཞོན་ལ་�ིག་བཟོགཏན་འགེལ་�ས་པའི་

ད�ེལ་ཡངས་རང་བཞིན། 

ང  �ོབ་གསོའི་ཚན་ཁག་བ�ལ་བའི་ཚན་ཁག་མཉམ་འ�ེལ།

༥༤ གོམ་པ་ག�མ་པ་ལས་བཏོན་པ་ནི་གཏན་འཁེལ་�ས་ཟིན་པའི་�ལ་ཁབ་འཐབ་�ས་



�ི་ནང་དོན་ཡིན།



�། �ལ་�ིའི་མཉམ་འ�ེལ།

གཅགི འ�་ོབ་མའི་ིཁེ་དབང་གི་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་ལ་�ན་�་�དེ་པ།

༥༥ ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་�ིས་�ི་ལོ༢༠༢༢ལོར་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་

ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་�་�ལ་ཁབ་ལག་བ�ར་བ�ད་རིམ་�ི་ལོ་�ེད་�ན་�་ཡར་

�ོད་�ས། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་གིས་འ�ོ་བ་

མིའི་ཁེ་དབང་གི་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་�ན་�འི་�ོད་�་ཆ་འ�ིན་ལེགས་�ིག་�ེད་

ངེས། �ི་ལོ༢༠༢༥ལོའི་ལོ་མགོར་ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་�ིས་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་

མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་�་�ལ་ཁབ་ལག་བ�ར་བ�ད་རིམ་�ི་མ�ག་

མཐའི་�ན་�་ཡར་�ོད་�ས་ལ། �ི་ལོ༢༠༢༥ལོའི་ལོ་མ�ག་�འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་

མཐོ་རིམ་ཆེད་ལས་མི་�འི་ལས་�བ་ཁང་གིས་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་ལས་འཛ�ན་�ན་

ཚ�གས་ལ་ལས་རིམ་བཞི་བའི་ལག་བ�ར་གནས་�ལ་�ི་མ�ག་མཐའི་�ན་�་ཡར་�ོད་

�ེད་པ་ཡིན། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ིས་འ�ེལ་ཡོད་ཚང་

འཛ�མས་�ོས་ཚ�གས་�་�གས་པའི་ཞིབ་བཤེར་ཚ�གས་འ�་�ེལ་ངེས།

གཉསི། �ལ་�འི་ི�བ་�རོ།

༥༦ �ལ་�ིའི་�ི་ཚ�གས་�ིས་�ལ་ཁབ་འཐབ་�ས་ལག་བ�ར་དང་ས་ཁོངས་ངོས་ཐད་�ི་

ལག་བ�ར་གནས་�ལ་ལ་�བ་�ོར་རོགས་རེས་�ེད་དགོས།



༥༧ མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་�ངས་སོ་སོས་རང་ངོས་�ི་�ེ་

�ག་འགན་འ�ི་གཞིར་བ�ང་ནས་�ལ་ཁབ་སོ་སོའི་འ�ལ་བ�ོད་འཆར་གཞིའི་�ར་ཐག་

ལ་རོགས་རེས་�ེད་དགོས། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ི་�ོས་ཆིངས་སོ་སོས་མནའ་འ�ེལ་

�ལ་ཁབ་�ི་�ན་�ར་ཞིབ་�ོག་�ེད་�ས་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་འ�ེལ་ཡོད་�ི་

�ོས་ཆིངས་ལག་བ�ར་གནས་�ལ་ལ་ཞིབ་བཤེར་�ེད་པའི་ཆབས་ཅིག་�ོས་འཆར་འདོན་

དགོས། འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་གི་ལས་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་ཆེད་ལས་ལེ་ཚན་དང་དམིགས་

བསལ་གོ་རིམ་ཚང་མར་རང་ངོས་�ི་འགན་འ�ིའི་�བ་ཁོངས་�་�ེ་�ག་གི་གོ་རིམ་ལ་�ོས་

འཆར་བཏོན་ཆོག �ས་�ན་ངེས་གཏན་�ི་�ོས་གཅོད་ལས་�ངས་གིས་�ས་�ན་ངེས་ཅན་

ནང་�ལ་ཁབ་�ི་ན་གཞོན་ཁེ་དབང་�ོབ་གསོའི་�་བའི་གནས་�ལ་ལ་ཞིབ་བཤེར་�ས་

ཆོག 

༥༨ གཤམ་�ི་�་འ�གས་དག་གིས་�ལ་�ིའི་མཉམ་འ�ེལ་དང་རོགས་རེས་མཁོ་འདོན་

�ས་ཆོག

ཀ མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ི་མ་ལག ཆེད་ལས་ལས་�ངས། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་

�ོབ་ཆེན་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་གིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་ཞི་བདེ་�ོབ་ཆེན་སོགས་

ཁོངས་�་གཏོགས།

ཁ མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ི་ཁོངས་གཏོགས་ཆེད་ལས་གསོ་�ོང་ལས་�ངས། དཔེར་ན་�ི་

ཚ�གས་ཕན་བདེ་དང་། �ན་བཅོས་དང་འ�ོད་བ�ེན་ཞབས་�། �ག་�ས་�ེལ་འ�ེན་�ོན་

འགོག ད�ལ་ཕོངས་མི་�་གནས་�ོར། གདོང་�ག་འགོག་�ོལ་དང་འཆམ་མ�ན་འ�གས་

བ�ན་སོགས་�ི་ལས་ཀ་གཉེར་བའི་ལས་�ངས། ཉེས་�ིམས་�ིག་གཞི།

ག    �ལ་�ི་དང་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་�་འ�གས་གཞན་དག

ང  �ལ་�ི། ས་ཁོངས་དང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་ཡོད་�་�འི་ཆེད་ལས་དང་མ�ན་



ཚ�གས། བཟོ་ཚ�གས་སོགས།

ཅ  �ལ་�ི། ས་ཁོངས་དང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་མཐོ་རིམ་�ོབ་གསོའི་ལས་�ངས། �ལ་ཁབ་ཁེ་

དབང་ལས་�ངས་སམ་�ིད་ག�ང་མ་ཡིན་པའི་�་�འི་�་འ�གས།

ཆ    �ལ་�ི་དང་ས་ཁོངས་�ི་འ�ོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ཐོན་�ངས་དང་ཡིག་ཆའི་�ེ་གནས།

ཇ   �ལ་�ི་དང་ས་ཁོངས་�ི་ད�ལ་�འི་ལས་�ངས་དང་མཁོ་�ོད་ལས་�ངས།

ཉ    �་མང་དང་�ོགས་གཉིས་�ི་འཕེལ་�ས་ལས་�ངས།

ཏ   �ལ་ཁོངས་བ�ལ་བའི་�ང་ཟི་དང་�་�།

༥༩ �་འ�གས་འདི་དག་ཕན་�ན་བར་རོགས་རེས་དམ་ཟབ་�ས་ནས་ཐོན་�ངས་�་ཆེར་

བེད་�ོད་�ེད་པར་�བས་བདེ་བ�ན་པ་དང་། �་བ་བ�ར་�ོས་རང་བཞིན་འགོག་པ་དང་

�ན་མ�ད་རང་བཞིན་ཁག་ཐེག་�ེད་�བ།

༦༠  གོང་�་�ས་པའི་�་འ�གས་དང་ལས་�ངས་དག་གིས།

ཀ ཁོངས་གཏོགས་�ལ་ཁབ་དང་�ལ་ཁབ་�ོམ་�ིག་ལས་�ངས་�ིས་གཏན་འཁེལ་དང་།

ལག་བ�ར། ཞིབ་བཤེར་དང་ད�ད་འཇོག་�ས་པའི་�ལ་�ིའི་འཐབ་�ས་ལ་�བ་�ོར་�ེད་

པ། 

ཁ འ�ེལ་ཡོད་�ི་�ལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ལག་བ�ར་ལས་�ངས་གཞན་དག �ག་པར་�་

�ིད་ག�ང་མ་ཡིན་པའི་�་འ�གས་དང་། ཁེ་ལས་མ�ན་ཚ�གས། མཐོ་རིམ་�ོབ་གསོའི་ལས་

�ངས། �ལ་ཁབ་�ི་ཁེ་དབང་ལས་�ངས་དང་དམངས་�ོད་�་འ�གས་གཞན་དག་ལ་

རོགས་རེས་�ེད་དགོས།

ག �བ་ཐབས་ལེགས་ཤོས་དང་�་ཆ་བེད་�ོད་བཏང་ཆོག་པའི་ལས་�ངས་དང་འཆར་ཟིན་

ཆ་འ�ིན་འཚ�ལ་བ�་ལེགས་�ིག་�ས་ནས་ཆ་འ�ིན་མཉམ་རོལ་ལ་�ལ་འདེད་�ེད་པ་



དང་།�ངས་ཀའི་གཞི་�ངས་དང་�་དགའི་�མ་�ངས་བ�ད་ནས་�བ་བ�གས་�ེད་

དགོས། 

ང  ན་གཞོན་�ི་འཆར་ཟིན་འ�གས་བ�ན་�ས་པར་�བ་�ོར་�ེད་པ། �ག་པར་�་ན་

གཞོན་གསོ་�ོང་མཁན་�ི་ཁེ་དབང་གསོ་�ོང་དང་། ན་གཞོན་འ�ེལ་ཡོད་�་འ�ལ་ལ་ཟབ་

�གས་དང་�བ་ཐབས་ལེགས་ཤོས་གཞིར་བ�ང་ནས་བ�མས་པའི་�ོབ་གསོའི་�་ཆ།

ཅ      ཁེ་དབང་�ོབ་གསོ་དང་ན་གཞོན་གསོ་�ོང་ལས་�ངས་ལ་ཡོད་པའི་�་�འི་ལག་

�ལ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་པ་དང་། གསར་བ�གས་�་�་སོ་སོར་�བ་�ེལ་གཏོང་དགོས།

ཆ ན་གཞོན་དང་ན་གཞོན་�་འ�གས་ལ་མཁོ་བའི་ནོར་�ིད་�བ་�ོར་དང་ཐོན་�ངས་

མཁོ་�ོད།


