
 

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་ཟེར་བ་དེས།
 བོད་ཡིག་གི་བསླབ་གཞིའི་མདུན་ལམ་ལ་ཉེན་ཁ་ཕྲད་པ། 

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་།  
སྙིང་དོན་བོད་བསྒྱུར་ཞུས། 

 
སྔོན་མ་ཡིན་ན་བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བའི་ནང་སློབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སློབ་གྲྭ་མང་རུ་སོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གྲོང་ཁྱེར་ཁུལ་ 
གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རྒྱ་སྐད་༼པེ་ཅིང་ཁ་སྐད་༽དེ་ཐོག་མའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད།
 གལ་སྲིད་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་སློབ་ཚན་ཡོད་ན་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པོའི་ནང་དུ་བོད་སྐད་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་ཡིན། 
གོ་ལའི་དུས་བབས།༢༠༡༦།༦།༢༨། 
 
སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ཞེས་པ་དེ་ནི་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད། གཞུང་ལུགས་ཐོག་གི་གོ་དོན་ནི ་བོད་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་ 
ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་བྱས་ན་རྒྱ་སྐད་ནི་ཐ་ན་ཤང་རིམ་པའི་[སློབ་གྲྭའི་]ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་སྤྱི་སྐད་དེ་རེད། 
བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་བཞུས། ༢༠༡༨། 
 
 
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་དེས་བོད་རིགས་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་དག་གི་ཕ་སྐད་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་
སྐབས་ལ་ཉུང་འཕྲི་དང་ཚོད་འཛིན་ནན་པོ་བྱེད་པའི་ལམ་ཕྱོགས་སྟོན་གྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་“སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་”་ཞེས་འབོད་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ ་ 
ལག་ལེན་ཁྲོད་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཆུང་ཁག་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཚན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་སློབ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་རིམ་བཞིན་བོད་ཡིག་གི་ 
བསླབ་གཞི་གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཚབ་དུ་རྒྱ་ཡིག་གི་བསླབ་གཞི་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ 
ཁུལ་གྱི་སློབ་འབྲིང་དང་མཐོ་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་བསླབ་གཞིའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོ་དེ་བོད་སྐད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་དེ་ལོ་རབས་དགུ་བཅུའི་ནང་གི་གནས་ 
སྟངས་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་རྒྱ་ཡིག་ལ་རྗེས་བསྒྱུར་བྱས་ཟིན་པ་དང་།སྲིད་གཞུང་གིས་ངོ་སྤྲོད ་བྱས་པའི་སློབ་གསོའི་ལག་ལེན་གཏན་འབེབ་གསར་པ་དེས་བོད་ 
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་དེ་བས་མང་བའི་ནང་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་རྒྱ་སྐད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པའི་བཙན་སྐུལ་གཏོང་
གི་ཡོད། 
 
འཕེལ་ཕྱོགས་འདི་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་ནང་རྒྱ་སྐད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་དེ་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ཡིག་ཆར་
གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་དང་།དེ་བས་ཀྱང་དེང་སྐབས་གནས་སྟངས་འདི་རིམ་བཞིན་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་བའི་སྔོན་རྟགས་གཞི་ནས་མཐོང་ 
ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད། འདི་ལོའི་ཟླ་བ་དགུ་པར་འགྲོ་བ་མིའི་འཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤང་མི་འདྲ་བ་དྲུག་གི་སློབ་ཆུང་ཁག་ 
ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པའི་ཕ་མར་དྲི་དཔྱད་རོབ་ཙམ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་སྐད་བསླབ་གཞིའི་སློབ་ཁྲིད་ལམ་ལུགས་དེ་འདི་ལོའི་ཟླ་བ་གསུམ་པ་ནས་ས་གནས་སློབ་ཆུང་ཁག་ལ་
ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཟིན་པ་བཤད་ཡོད།འོན་ཀྱང་ད་དབར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསལ་སྒྲགས་སྤེལ་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་གི་སློབ་ཆུང་ཁག་ལ་སློབ་ཚན་རྒྱ་སྐད་ 
ནང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའི་བཤད་མེད་ན་ཡང་།བོད་རང་སྐྱོངས་ཁུལ་དུ་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་ཐད་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མི་སྣ་ཞིག་གིས་མིང་འདོན་བྱ་འདོད་ 
མེད་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་ལ་གསུང་ན།བསླབ་གཞི་བོད་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་ 
གྱི་སློབ་ཆུང་ཚང་མར་རིང་མིན་ངོ་སྤྲོད་དང་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཚོད་རྩིས་གནང་འདུག། 



 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་ “སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་”སྲིད་ཇུས་དེ་དངོས་གཞིའི་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། 
ཡུལ་སྐད་དང་༼གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག༽གཞུང་སྐད་༼རྒྱའི་སྐད་ཡིག༽་གཉིས་༼སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི༽སྐུལ་སྤེལ་མཉམ་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་
ཐབས་དེ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་རན་འཚམ་ཀྱི་དགེ་མཚན་དང་ནུས་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡིན། 
བོད་རང་སྐྱོངས་ལྗོངས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱའི་སྐད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀ་ “དར་སྤེལ་”གཏོང་བའི་ལངས་ཕྱོགས་ནི་སློབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོར་སྐད་ཡིག་ 
༼རྒྱ་སྐད་དང་བོད་སྐད་༽གང་ཞིག་གལ་ཆེར་འཛིན་ནས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བསླབ་གཞིར་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུར་བཞག་ཡོད།ཡིན་ན་ཡང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང ་ལྟ་ 
ཞིབ་ཁང་་གིས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་ལས་གསལ་བར་ཞིག་ན། བོད ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གོ་དོན་ངེས་མེད་ཀྱི་བསྒྲགས་ 
གཏམ་སྤེལ་བ་དང་དུས་མཚུངས་ཐད་དཀར་མ་ཡིན་པར་སློབ་ཆུང་ཁག་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ནས་བསླབ་གཞིའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་རྒྱ་སྐད་སྤྱོད་དགོས་པ་ 
བཟོ་གི་ཡོད། བོད་སྐད་གཏན་ནས་མི་ཤེས་མཁན་གྱི་རྒྱ་རིགས་མང་པོ་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་གནས་ལ་འདེམས་གཏོང་བྱེད་པའི་གྲངས་ 
འབོར་སྤོར་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པ་ཡིན། 
 
 

བོད་ཀྱི་སློབ་ཆུང་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་རྒྱ་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་ཁྲིད། 
 
གཞན་ཡང་་་ད་དབར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཆུང་དང་སྔོན་འགྲའོི་སློབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་བསླབ་གཞིའི་སློབ་ཁྲིད་དེ་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་ད་ལྟ་བེད་ 
སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་གཞི་འཛིན་ས་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པའི་ཡིག་ཆའི་གྲངས་ཐོ་སྤྱོད་དུ་རུང་བ་ཞིག་ཧ་ལམ་གཏན་ནས་མེད་ན་ཡང་། 
འདི་ག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པར་གཞིག་ན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ས་གནས་གཞུང་ཁག་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ལོ་ནས་གྲ་སྒྲིག་ལས་ 
དོན་འགོ་བཙུགས་པ་དང་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་ཆུང་ཁག་ལ་སྟབས་བདེའི་མཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་ཏེ་རིམ་བཞིན་བསླབ་གཞི་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པར་བསྒྱུར་ 
དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད་པ་སྟོན་གྱི་འདུག།གྲ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་འདི་དག་ནི་པེ་ཅིང་སྲིད་གཞུང་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་ཁག་ 
ལ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས་མི་རིགས་དེ་རྒྱ་རིགས་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚང་མའི་ནང་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་ 
ཡོད་པ་རེད།སྲིད་ཇུས་དེའི་ངོ་བོ་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་ཞིང་ཆེན་ཁག་དབར་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར ་ཆེན་པོ་ཡོད་དགོས་ཀྱང་།དེ་སྔ་བོད་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་སློབ་མ་ 
རྣམས་ལ་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་ནས་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ལོ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཁུལ་དུ་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་རྒྱ་ཡིག་སློབ་འགོ་ 
འཛུགས་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་དབར་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་བོད་རིགས་ཀྱི་སློབ་ཆུང་ཁག་ལ་བསླབ་གཞི་རྣམས་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་ཐོག་ནས་ 
སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་མིན་སྐོར་གཏན་ནས་གླེང་གི་མེད། 
 
སྤྱི་ལོ་2010ལོར་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ལ་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་དངོས་གཞིའི་འཆར་གཞི་དེ་ལག་ལེན ་བསྟར་དགོས་པའི་
བླང་བྱ་བཏོན་པའི་རྗེས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ད་དབར་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་1སྟེ་སློབ་ཆུང་ཁག་ནང་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ནི་ས་གནས་གྲངས་ཉུང་མི་ 
རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་སློབ་ཁང་ནང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་སྣང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་ད་དབར་བོད་རིགས་ཀྱི་སློབ་ཆུང་མང་ཆེ་བར་ལག་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དེའི་ཚབ་ཏུ་ 
རྒྱ་སྐད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་སྐད་ཡིན་པར་གསལ་སྟོན ་བྱེད ་པའི་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་2་ཞེས་པའི་ངོ་བོའི་ཐོག་གི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོར་བསྒྱུར་དགོས་མིན་ཐད་ཁ་ 
གསལ་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ཡང་སྙིང་ལག་ལེན་ 
ཐོག་ཇི་ལྟར་གོ་དགོས་མིན་ཁ་གསལ་འབྲེལ་བཤད་ཀྱི་ད་དབར་གཏན་ནས་བཏོན་མེད་པར་གནས་ཡོད།ཡོངས་སྒྲགས་ཀྱི་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་
སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཡིག་སྦྱོང་བའི་ཁ་སྐོང་འཛིན་གྲྭར་འཚུད་དགོས་པ་ལས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་1ཞེས་པ་དེ་ 
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་2བསྒྱུར་དགོས་མིན་དེ་སློབ་གྲྭ་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་དྲན་སྐུལ་གྱི་གོ་བརྡ་གཏོང་བ་ཡིན། 
 
འོན་ཀྱང་གཞུང་འབྲེལ་རྒྱུད་ལམ་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་ཁག་གཉིས་ཐོན་པའི་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་དང་།ལྷག་པར་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་སློབ་ཆུང་ནང་དཔེ་ 



སྟོན་སློབ་གྲྭ་2་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་བྱས་འདུག། 
སྤྱི་ལོ།༢༠༡༥ལོའི་ལོ་སྟོད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་སློབ་ཆུང་ནང་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་2་པའི་སློབ་
ཁྲིད་ལམ་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཟིན་པ་བཤད་ཡོད་པ་དང་། “དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ལག་ལེན་བྱེད ་སྟངས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་དང་། ས་ཁུལ་༼གྲོང་ཁྱེར་༽ཁག་ 
དབར་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་།སློབ་ཆུང་དང་།དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་།མཐོ་རིམ་སློན་འབྲིང་བཅས་ལ་བོད་ཀྱི་འཛིན་གྲཱ་ཁག་ནང་སློབ་ཁྲིད་ 
བྱེད་སྐབས་བོད་སྐད་དེ་ཁ་སྐོང་སྐད་ཡིག་ཏུ་འཇོག་རྒྱུ་དང་།རྒྱ་སྐད་དེ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་དཔེ་སྟོན་སྐད་ཡིག་ཏུ་འདེམ་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་”་པ་བཤད་ཡོད། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཤོག་གོ་ལའི་དུས་བབས་ཞེས་པས་རྩོམ་ཡིག་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དག་
སྐྱེལ་བྱས་ནས་བཤད་པར་གཞིག་ན།“སློབ་གྲྭའི་གྲངས་འབོར་དེ་དམིགས་བསལ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་གལ་སྲིད་བརྗོད་གཞི་བོད་ཡིག་ 
ཡིན་པའི་སློབ་ཚན་ཡོད་ཚེ་དེ་་འཛིན་གྲྭ་དེ་གཅིག་པུའི་ནང་བོད་སྐད ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་ཕུད་་དེ་མིན་པེ་ཅིང་གི་ཁ་སྐད་ཡིན་པའི་རྒྱ་སྐད་ཕུ་ཐུང་ཧྭ་དེ་སྔོན་འགྲོའི་ 
སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སྐད་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་”་ཅེས་དངོས་དོན་ར་སྤྲོད་བྱས་འདུག། 
 
དེ་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོར་ལྷ་ས་སློབ་གསོ་ཐིང་གིས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཚུད་པའི་ལྷ་སའི་མངའ་ཁོངས་རྫོང་ཁག་མང་ཆེ་བའི་སློབ་ཆུང་ནང་
ཨང་རྩིས་སློབ་ཚན་རྣམས་བསླབ་གཞི་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཡོངས་སྒྲགས་བྱས་ཡོད། འདི་ནི ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་གི་སློབ་ཆུང་ཁག་ 
གི་འཛིན་གྲྭར་བསླབ་གཞི་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པར་སྒྱུར་ཡོད་པ་་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་ངོས་ལེན་བྱས་པ་དེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡིན་པ་ 
རེད། 
 
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་2པའི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ལམ་ལུགས་དེ་ཉུང་མཐར་ཡང་ས་ཁུལ་
གཅིག་གི་ནང་ལ་བཙན་བཀའ་བཏང་ཟིན་ཡོད། མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་མཚོན་ན་ཁུལ་དེའི་སྲིད་གཞུང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་ཏེ་ཁུལ་དེའི་སློབ་ 
ཆུང་ཁག་ནང་༢༠༡༩-༢༠༢༠་ལོ་བར་གྱི་ལོ་འཁོར་སློབ་དུས་སུ་རྒྱ་ཡིག་གི་བསླབ་གཞི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའི་ཁྲིམས་གཞི་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། 
སྤྱི་ལོ་་༢༠༡༧་ལོའི་ཟླ་བ་བཞི་པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྟོ་བོད་རིགས་ཁུལ་དུ་ཡང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་རྒྱ་ཡིག་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁྲིམས་གཞི་ངོ ་སྤྲོད་
བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད་གསལ་ཁ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞིག་ན་མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་ཁུལ་དུ་གོང་གསལ་སྲིད་ཇུས་དེ་ལྟ་བུ་རིང་མིན་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་
ཡིན་པ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 
 
སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་སྐད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པའི་དཔང་པོ་ནི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་མངོན་གྱི་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ནས་བཤད་དོན་ལ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ལོར་སླེབས་སྐབས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་བྱིས་པ་
བརྒྱ་ཆ་༨༠སློབ་ཆུང་ལ་མ་ཕྱིན་གོང་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་ལོ་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་སྐྱོད་ཐུབ་པའི་འཆར་གཞིར་འགན་ལེན་བྱས་ཡོད། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་བས་ཁུལ་དེའི་བུ་བཅོལ་ཁང་ཚང་མར་“སྐད་གཉིས་”སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་ཞིག་དུ་སྒྱུར་དགོས་པའི་ 
གསལ་སྒྲགས་བྱས་ཡོད་དང་།ཡང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སློབ་གསོའི་ཚགས་པར་(“བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ”)ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་པས་བཏོན་པའི་ 
ཚགས་ཤོག་དེས་“སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་”ཞེས་པ་དེ་ནི་“རྩ་བའི་ཆ་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་སླེབས་སྐབས་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་རིམ་པ་བར་ཡོངས་ཁྱབ་བཟོས་ཡོད། 
དེའི་གོ་དོན་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་བྱིས་པ་རང་ལོ་གསུམ་མ་སླེམས་པ་ཁྲི་བརྒྱད་དང་ཆིག་སྟོང་ཡོད་པ་རྣམས་སྔོན་གྲོའིོ་སློབ་གྲྭ་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་་དུ་ 
“སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་”ཡི་ཉམས་མྱོང་ལེན་བཞིན་ཡོད་་པ་རེད། 
 
བོད་རིགས་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ཁྲོད་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་ནས་བློ་འཚབ་བྱེད་ས་ཞིག་ནི་སློབ་གྲྭའི་སྲིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་གཏོང་བ་དང་དེ་མིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁ་
ཤས་ཀྱི་འཇུག་འབྲས་ལས་གཞོན་སྐྱེས་མི་རབས་དེ་དག་གི་བོད་སྐད་བདེ་པོའི་བྱང་ཚད་དེ་ཉམས་གུད་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། 
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གི་དེ་སྔ་ལྷ་སའི་ལས་ཞོར་དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་བཞུ་སྐབས་“སློབ་ཆུང་ནང་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་རྣམས་གཅིག་གྱུར་ཐོག་
ནས་བོད་ཡིག་སློབ་དགོས་པ་དེ་རྫ་དྲག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ནི་ཐབས་ཤེས་དང་། མཁོ་ཆས་ཞན་པའི་ཁར་ཕྲུ་གུ་མང་ 
པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཡིག་སྦྱང་ན་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོག་གི་མ་རེད་སྙམས་ནས་སྦྱོང་རྒྱུར་དགའ་ཞེན་བྱེད་ཀྱི་མེད། བོད་ཡིག་གི་དགེ་རྒན ་རྣམས་སློབ་མ་ཚོས་བོད་ 



སྐད་རྒྱག་མི་ཐུབ་པ་དང་། སྦྱངས་འབྲས་གང་འདྲ་ཞིག་འཐོབ་མིན་ཐད་ལ་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད།མི་སྣ་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟག་ཏུ་ཕྲུ་གུའི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཞན་ཆར་ 
ཁངས་ར་བྱེད་པ་དང་དོན་དངོས་ཐོག་ཁོང་ཚོའི་ཚ་བོ་དང་ཚ་མོ་ཚོས་རང་ཁྱིམ་དུ་བོད་སྐད་ཡག་པོ་ཞིག་རྒྱབ་མི་ཐུབ་པ་དེ་རེད་” ཅེས་གསུངས་ཡོད། 
 
སྤྱི་ལོ༢༠༡༦་ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་ཁང་གོ་ལའི་དུས་བབས་ཞེས་པས་ཧ་ལམ་ཐོན་པར་དཀའ་བའི་ཞིབ་ཁྲའི་གསར་འགྱུར་ 
རྩོམ་ཡིག་ཞིག་སྤེལ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་བཏོན་པ་དང་།དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་“བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་སྐད་བེད་སྤྱོད ་
གཏོང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་བཏང་བ།གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་གཞི་དང་། སློབ་གྲྭར་ཉིན་མོ་རྒྱ་སྐད་ཤོད་པའི་དུས་ཚོད་དེ་བས་རིང་དུ་སོང་བ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བོད་ 
སྐད་ནི་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དང་ཉེན་ཚབ་ཆེ་པོས་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བའི་གནས་བབས་སུ་ལྷུང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད”ཅེས་བཤད་ཡོད་དང་་།  
ཡང་རྩོམ་ཡིག་དེས་“བོད་རིགས་ཀྱི་ཕ་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁོང་ཚོའི་ཕྲུ་གུས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་སྐད་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཤོད ་སྟངས་སློབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཤེས་ཀྱི་ 
ཡོད” ཅེས་བཀོད་འདུག། 
 
 

བོད ་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཆུང་ཁག་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་རྒྱ་ཡིག་ལ་འགྱུར་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས། 
 
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཡོངས་སྒྲགས་བྱས་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ད་དུང་གསལ་ཁ་གཏན་ནས་མེད་པར་གནས་ཡོད་ཀྱང་། 
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱ་ིསློབ་ཆུང་རྣམས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་2པའི་སློབ་ཁྲིད་ལ་བསྒྱུར་ཆེད་ཐབས་ཇུས་སྣ་མང་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་ཐད ་ཀར་མ་ཡིན་པར་གནོན་
ཤུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་གསལ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། བྱ་ཐབས་འདི་དག་གི་བོད་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཏོན་པའི་དགོས་འདུན་ནམ་དམིགས་ཡུལ་ 
ནི་བོད་རིགས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་ནག་རིགས་གཞུང་དང་། སྐད་ཡིག་ནང་སྔར་བས་མང་བ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་འཐིམ་དུ་འཇུག་དགོས་པ་དེ་རེད།དེ་དག་གི་ཐོག་ད་དུང་ 
སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་བུ་བཅོལ་ཁང་འཛུགས་པ་དང་། མཉམ་བསྲེས་འཛིན་གྲྭ། གཅིག་བསྡུད་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་བཅས་ཚུད་ཡོད་པ་མ་ཟད་ད་དུང་རྒྱ་ནག་ནས་ 
རྒྱ་རིགས་དགེ་རྒན་འབོར་ཆེན་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གནས་སྤོས་ལ་གཏོང་བ་དང་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་རྒྱ་ནག་སྐམ་སར་ཟབ་སྦྱོང་ལ་བཏང་ནས་བོད་རིགས་ཀྱི་
དགེ་རྒན་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་སྐད་སྨྲ་བརྗོད་བདེ་པོ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འདོན་གྱི་ཡོད། 
གོང ་གསལ་བྱ་ཐབས་འདི་དག་གིས་བོད ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་མ་ཡིན་པའི་གནོན་ཤུགས་འཕར་མ་སྤྲད་པར་རྟེན་བོད་རིགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་
རྣམས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་གྲངས་ནང་ཕ་སྐད་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་རྦད་དེ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཆུང་ཁག་ 
ནང་རིམ་བཞིན་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་རྒྱ་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གོམ་སྟབས་ཇེ་མགྱོགས་སུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། 
 
བོད་སྐད་ཤོད་མི་ཤེས་པར་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དེ་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨-༢༠༠༥་བར་དུ་ཁྱོན་ལྡབ་གསུམ་འཕར་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ལྟའི་འགྲོ་སྟངས་གཞིག་ན་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ལོར་སླེབས་སྐབས་ཁྱོན་དགེ་རྒན་མི་གྲངས་ཁྲི་གསུམ་བོད་དང་ཤིང་ཅང་ཁུལ་གཉིས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། གོང་ 
གསལ་བོད་རིགས་མ་ཡིན་པའི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོས་བོད་སྐད་ཤེས་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་དེས་ཁོང་ཚོ་རྒྱ་ཡིག་སློབ་མཁན་ཡིན་ཤག་རེད།ཁོང་ཚོ་ 
ཕལ་ཆེ་བས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དང་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་ནང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ཤུགས་རྐྱེན་ནི་ཐ་ན་གྲོང་ཁྱེར་ཁུལ་དང་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་ 
གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ལོར་རྒྱ་ནག་གི་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མངའ་འོག་ཡོད་པའི་ 
རྫོང་ཞིག་ནང་དགེ་རྒན་རྣམས་གྱི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་བཅུ་ཡིས་བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་བཤད་འདུག། 
 
དེའི་ཐོག་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ཚུན་དུ་བོད་རིགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ནས་རྒྱ་ནག་དུ་ཟབ་སྦྱོང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་ལོར་ 
བོད་རིགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཚང་མར་རྒྱ་སྐད་ཤེས་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོ་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སློབ་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་ནང་དགེ་རྒན་ 
གྱིས་རྒྱ་སྐད་དེ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སྐད་ཡིག་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་གྲངས་འབོར་དེ་་་་་་དེའི་གོང་གི་ལོ་༡༢་ནང་ལྡབ་གསུམ་འཕར་ཡོད།  
དེ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡་ལོར་དགེ་རྒན་གྱི་བསྡོམས་འབོར་དེ་༡༦༩༨དང་བརྒྱ་ཆ ་ཉི་ཤུ་དེ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣་སླེབས་སྐབས་དགེ་རྒན་གྱི་བསྡོམས་འབོར་ 
དེ་༤༢༢༨དང་བརྒྱ་ཆ་སུམ་བཅུ་སོ་གསུམ་བར་ལ་འཕར་ཡོད། དུས་དེ་ནས་ད་དབར་གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་གྲངས་འབོར་འཕར་ཆགས་གྱི་གྲངས་གཞིར་འགྱུར་བ་ 



གང་ཞིག་ཕྱིན་པའི ་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་ང་ཚོར་ལག་སོན་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད། 
 
བསླབ་གཞི་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་བར་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་པའི་འཐབ་ཇུས་གཞན་ཞིག་ནི་ “མཉམ་བསྲེས་འཛིན་གྲཱ”གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་བོད་རིག་མ་ཡིན་ 
པའི་སློབ་ཕྲུག་བོད་རིགས་སློབ་མའི་འཛིན་གྲྭའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་གི་ཡོད།ཐབས་ཇུས་གཞན་ཞིག་ནི་ “གཅིག་བསྡུད་སློབ་གྲྭ་”ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་། 
དེ་ནི་གྲངོ་གསེབ་ཁུལ་དུ་ས་གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་སློབ་གྲྭ་དེ་དག་ཉེ་འགྲམ་གྱི་གྲོང་བརྡལ་ཁག་ལ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ་ཚུད་ཡོད་པ་དང་དེར་གྲོང་གསེབ་ 
གྱ་ིསློབ་མ་རྣམས་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དེ་རེད། བྱེད་ཐབས་འདིས་སློབ་གྲྭའི་ཆ་རྐྱེན་དང་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོག་ཡོད་ན་ཡང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཁོང་ཚོའི་སོ་སོའི་ནང་མི་ 
མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་བོད་སྐད་ཤོད་པའི་འཁོར་ཡུག་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བྱ་ཐབས་འདི་དག་ཚང་མས་བོད་རིགས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གི་ 
གོ་རྟོགས་སེལ་བར་ཡར་རྒྱས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་གོམས་འདྲིས་སླེབ་རྒྱུ་ཉམས་ཞེན་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་རེད། 
 
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་2 ཞེས་པའི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་ངོ་བོར་བཙན་འདེད་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ལག་ལེན་དེ་དག་དང་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་གཏོང་བ་ 
སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དེ ་ནི་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་ལོ་རབས་བརྒྱད་བཅུའི་དུས་འགོ་ནས་བཟུང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁྲོད་དུ་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ 
དགོས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་མཉམ་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་འདྲའི་བའི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གཞུང་ལ་ཆེ་མཐོང་དགོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྲིད་ 
ཇུས་དེར་༢༠༡༤ལོར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁྲོད་དུ་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་དགོས་སྤེལ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཐག་གཅོད་ 
ཀྱི་འཇུག་འབྲས་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།སྙན་ཐོ་དེའི་ལེའུ་གསུམ་པའི་ནང་ཞིབ་ཏུ་གསལ་བར་ལྟར་ན། སྲིད་ཇུས་གསར་པ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད ་པའི་ 
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་གཅིག་བསྡུད་དང་། མི་རིགས་མཉམ་བསྲེས་བྱ་རྒྱུ་དེ་དོན་ཆེན་དུ་བརྩིས་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྲུང་ཧྭ་རིག་གནས་ཀྱི་ 
ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁོངས་སམ་ཆབ་འབངས་ལ་གཏོགས་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བླང་བྱ་ཡིན། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱ་ཐབས་འདི་དག་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར་ད་དུང་རྒྱ་ནག་ 
ནང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་རྒྱུའི་དགོས་མཁོ་ཡིན་པར་རྩོད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་་་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་་ཕྲུ་གུར་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཕ་སྐད་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་
སྤྲོད་མི་ཐུབ་ཚེ་ཁོང་ཚོའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཡར་རྒྱས་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་འཕོག་པའི་གནས་དོན་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། 
ཕ་སྐད་སྲིད་ཇུས་ཐད་ཆེད་ལས་མཁས་པས་གསུངས་ན་།ཕྲུ་གུར་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་གི་ཤེས་བྱའི་རྨང་གཞིའི་བྱང་ཚད་དེ་ཁོང་ཚོའི་ཕ་སྐད་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཐོག་ 
ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཐུབ་ཚེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་སྦྱོང ་རྒྱུར་ཡང་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་གནང་གི་ཡོད། 
 
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གིས་མི་དོན་མཚུངས་པའི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་སྣང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ 
བྱིས་པར་ཐོག་མའི་སློབ་གསོའི་སྐབས་ཁོང་ཚོའི་ཕ་སྐད་དེ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དུ་བེད་སྦྱོད་གཏོང་དགོས་པ་དང་།གཏན་འབེབས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དེ་དག་གྲངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་གོམས་གཤིས་ལ་གོམ་འདྲིས་བྱ་རྒྱུར་བརྩི་བཀུར་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་གི་བྱིས་པར་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་དག་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཕ་སྐད་བེད་སྤྱོད་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ངོ་བོ།
དེའི་རིན་ཐང་བཅས་སློབ་གྲྭའི་ནང་རང་དབང་གི་སྒོ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའི་འཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་འཇོག་མེད་པར་ཉམས་གུད་འགྲོ་བཞིན་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད། 
སྲིད་ཇུས་དེ་འདྲའི་འོག་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་བྱང་ཚད་ནུས་ཞན་གཏོང་བ་དང་། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་དེ་ཁོང་ཚོའི་ཕ་མ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ 
ཐ་དད་ཞིག་ཏུ་ཡོངས་ཐབས་སུ་བཙན་གཤེད་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་བསམ་བློའི་སློབ་གསོ་མྱོང་དུ་བཅུག་གི་ཡོད། 
 
 

རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ནང་གི་ཁྲིམས་ལུགས། 
 



རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ནང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་སྐད་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་འདོན་བྱེད་དགོས་ངེས་ཡིན། སྤྱི་ལོ་  
༡༩༩༢ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱིས་པའི་འཐོབ་ཐང་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་ཆིངས་ཡིག་ནང་་་་་ 
“གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ཁོ་པར་རང་གི་སྐད་ཡིག་གང་ཡིན་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པས་དེ་ཁས་མི་ལེན་ 
པ་བྱེད་མི་རུང་་” ཞེས་ཁ་གསལ་ལ་ཞིབ་ཕྲའི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཡོད།  
 
རྒྱ་ནག་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཀྱང་གཏན་འབེབས་ཆོག་མཆན་སྤྲད་མེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་དམངས་དང་།ཆབ་སྲིད་འཐོབ་ཐང་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་ཆིངས་
ཡིག་ནང་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་མཚུངས་བཀོད་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་ད་དུང་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀག་སྡོམ་མི་བྱེད་རྒྱུའི་ཡོངས་ 
སྒྲགས་འཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་པས།དེ་ནི་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཡིན་པའི་མི་ལ་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་འཐོབ་ཐང་ལ་འགན་ལེན་བྱས་པ་ཙམ་མ་ 
ཡིན་པར། ཁོང་ཚོར་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་དང་། སློབ་གསོའི་མཐུན་ཚོགས་ཁག་ལ་ཡང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་འཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་སྟོན་ཡོད།  
 
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་་ཕ་སྐད ་བསླབ་གཞིའི་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་
ལ་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བསྟུད་མར་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་དང་།རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རིགས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་རང་སོའི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་ཐུབ་པར་འགན་ལེན་ 
དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བཞུས་ཡོད་པ་དང་།ཕ་སྐད་སློབ་གསོའི་(ཐོབ་ཐང་)ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་མཁན་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པ་ནན་སྐུལ་བྱས་ཡོད། 
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ལོར་བྱིས་པའི་འཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་སྟབས་བསྟུན་གྱི་ལྟ་ཞིབ་གནང་མཁན་བྱིས་པའི་འཐོབ་ཐང་ལྟན་ཚོགས་དང་།རྒྱལ་སྤྱིའི་ 
མཁས་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་་བྱིས་པར་རྒྱ་ཡིག་ཚུད་པའི་ཁོང་ཚོའི་སྐད་ 
ཡིག་དང་རིགས་གཞུང་གི་གོ་རྟོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད།དེ་རྗེས་གོང་གསལ་ལྷན་ 
ཚོགས་དེ་དག་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོར་བསྒྲགས་ཞིག་གཏམ་སྤེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་དང་། 
སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྐད་ཡིག་སྲིད་ཇུས་དེ་ལག་ལེན་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བསྟར་དགོས་ཤིང་བོད་རིགས་དང་ཤིང་ཅང་གི་བྱིས་པ་ཚུད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་ 
རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མཐོང་ཆེན་དང་གྲངས་ཉུས་མི་རིགས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར་འགན་ལེན་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 
 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤་ལོར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་། རིགས་གཞུང་།སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་ 
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་རིག་གནས་འཚོ་བའི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་གི་གོ་རྟོགས་དང་།གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་རྒྱུ་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ 
རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བཀག་སྡོམ་ཚབ་ཆེན་འཕོག་བཞིན་ཡོད་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད། 
 
རྒྱ་ནག་གིས་བྱིས་པའི་འཐོབ་ཐང་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་གནད་འགག་དགོས་འདུན་ཁག་གཅིག་དང་། དེའི་ལྷན་ཚོགས་མཚམས་སྦྱོར་གནང་བར་བརྩི་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་ 
མེད་ཅིང་། འདིའི་ནང་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་འཐོབ་པའི་དགེ་རྒན་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་།བོད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་འདང་ངེས་ 
ཡོད་དགོས་པ་དང་མཉམ་དུ་རིག་གཞུང་དང་མཚམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་བཅས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་མེད་པ་ཚུད་ཡོད།སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ལོར་མཉམ་འབྲེལ་ 
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡོད་ཚད་བཏན་འགོག་ལྷན་ཚོགས་ནས་[བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་]སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ནི་ཁྲིམས་ 
ལུགས། སྲིད་ཇུས། དང་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་འདྲ་མཉམ་ཀྱི་རྐང་པ་འཛུགས་སའི་གོ་ཡུལ་མེད་བས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ 
ཚད་བཀག་འཕོག་ཡོད་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད།གོང་ཞུས་ལྷན་ཚོགས་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སློབ་གསོ་དང་དེ་མིན་གྱི་(འཚོ་བའི་)ཁྱབ་ཁོངས་ 
ནང་སྐད་ཡིག་[བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག]བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད། 
 
 
Recommendations  

བླངས་བྱ། 



 

To Tibet Autonomous Region officials: 
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ལ། 

• བོད་རིགས་ཕྲུ་གུ་ཚང་མར་སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་ཐུབ་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། 
 

• བཙན་གཤེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ནང་མི་རིགས་མཉས་བསྲེས་དང་། གཅིག་བསྡུས་སློབ་གྲྭ།མཉམ་བསྲེས་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ 
ཀྱི་ཐབས་ཇུས་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། 
 

• ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་དང་དེ་མིན་སྲིད་གཞུང་གི་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ཆད་ 
འཕོག་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས། 
 

• ཕ་སྐད་སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་གཉེར་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་རྣམས་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་མཚམས་འཇོག་དང་།
ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་གྱི་མིང་གཞུང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་སློབ་གསོའི་གནད་དོན་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཁོན་འགྲས་ཀྱི་ཞེད་སྣང་མེད་པར་གོ་
བསྡུར་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། 
 

• བོད་རང་སྐྱོངས་ལྗོངས་ནང་སྒེར་གཉེར་གྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་།་་སློབ་ཆུང་། སློབ་འབྲིང་བཅས་ནང་ 

སློབ་གསོའི་ཚོད་རྩིད་ལ་སྤྱོད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་དེ་དག་འགྲེམ་སེྤལ་བྱ་དགོས། 

 

• སློབ་གྲྭ་སོགས་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེར་དོན་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གཞི་རྩར་བཞག་སྟེ་མ་བསྒྲུབ་མི་ཆོག་
པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས། སྒྲིག་ཁྲིམས་དེའི་རིགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས་བོད་ཡིག་བཀོད་འདོམས་ཀྱི་སྐད་ 

ཡིག་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་འདམ་བྱེད་ན་དེ་ལ་བཀག་སྡོམ་མམ། ཡང་ན་འགོག་མི་ཆོག་ཅིང་། 
རྟོག་ཞིབ་པ་ཚོ་ལའང་བོད་པས་གཉེར་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དྲང་སྙོམས་མིན ་པར་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་སྟེ་ 

སློབ་གྲྭ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་རྒྱུ་དེར་གཟབ་དགོས། 

 

To national officials: 
རྒྱལ་ཁབ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ལ། 

• སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཕ་སྐད་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་འཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྣམས་བསྐྱར་དུ་གཏནའབེབ་བྱེད་དགོས། 
 

• སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱ་ཆེད་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་
དེ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སྔོན་འགྲོའོ ་སློབ་གྲྭ་དང་། སློབ་ཆུང་ནང་ཕ་སྐད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་ཡོད་དགོས། 
སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྐད་ཡིག་སྲིད་ཇུས་རྣམས་མང་མོས་ཀྱི་ལག་ལེན་བྱེད་སྐབས་དེའི་དང་བླང་ལ་འགན་ལེན་དགོས་པ་མ་ཟད་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
རྒྱུད་རིམ་དང་། གོ་བསྡུར་རྒྱུད་བྱེད་རིང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། 
 

• གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁུལ་དུ་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་གསལ་འགྲེལ་བྱེད་སྐབས་སློབ་གསོའི་དམིག་ཡུལ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམིག་ཡུལ་དུ་མི་ 
འགྲོ་བ་གཙོ་དོན་འཛིན་རྒྱུར་འགན་ལེན་ཡོད་དགོས། 



 
• མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་སྐབས་མི་སེར་གྱི་རྩ་བའི ་འཐོབ་ཐང་དང་རིག་གཞུང་གི་འཐོབ་ཐང་ལ་གདལ་བཤིག་མི་གཏོང་བ་

དང་། མི་དམངས་ལ་སློབ་གསོའི་གནད་དོན་དང་ཡང་ན་ཆབ་འབངས་ས་ཁུལ་དུ་གནས་ཡུལ་སྤོས་པའི་མི་འབོར་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ 
བཀག་འགོག་མི་བྱེད་པའི་འགན་ལེན་ཡོད་དགོས། 
 

• གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་ཆབ་སྲིད་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས། 
 

• བུ་བཅོལ་ཁང་དང་། སློབ་ཆུང་ཁག་གི་སློབ་ཁྲིད་དང་།སློབ་སྦྱོང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནང་ཡོད་དགོས་པ་དང་། 
སློབ་འབྲིང་རིམ་པར་ཡང་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཡོད་དགོས་པ་མ་ཟད་རིག་གཞུང་གི་ནང་དོན་འོས་འཚམས་ཀྱི་མངོན་ཐུབ་པ་འགན་ལེན་བྱེད་ 
དགོས། 
 

• རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཁུལ་ནང་གནས་སྤོས་བྱས་པའི་དགེ་རྒན་དེ་དག་དང་ཁུལ་དེ་དག་ལ་བཏང་བའི་དེབ་བསྐྱལ་བྱས་པའི་རོགས་སྐྱོར་ལས་འཆར་
གྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་དང་འཚམས་པའི་སྒོ་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཟབ་སྤྱོང་ཞབས་བཞུ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། 
 

• རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཁུལ་དུ་ད་ལྟའི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་སྲིད་ཇུས་དེས་རྐྱེན་པས་དགེ་རྒན་ལས་འབུད་གཏོང་བ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་
།གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར ་ནས་ད་ལྟའི་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ 
དང་སྙོམ་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། 
 

• ཚད་དང་ལྡན་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོིགས་ཀྱིས་སློབ་གསོའི་ཐད་ལ་གནང་བའི་མཚམས་སྦྱོར་ཡོངས་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས། 
 
 


