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༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ 
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དྱི་བ་ཕབེས་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་འགདོ་འབུལ་ཞུས་པ།  

 

གཅྱིག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།  
༡༽ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༣ ཀ ༡༽ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚན་པའྱི་ནང་། ལག་དེབ་སོན་པོའ་ིལས་
གཞྱིར་སྨན་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་རྒྱུན་མར་བདེ་མུས་ཡདོ་ཅེས་གསལ་བའྱི་ཐད། ད་བར་ལག་དེབ་སོན་པ་ོཇྱི་ཙམ་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་
མེད་དང་། རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལག་དབེ་སོན་པ་ོགསར་བཟ་ོགནང་མཁན་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

ལན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ད་བར་ལག་དེབ་སོན་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་དང་། རྱིས་ལོའ་ིནང་ལག་དེབ་གསར་
བཟ་ོབྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་གྲངས་ཐ།ོ 
ཨང་། སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། ད་བར་ལག་དབེ་བཟ་ོཐུབ་པ་གྲངས། རྱིས་ལོའ་ིནང་ལག་དེབ་གསར་

བཟ་ོབྱུང་བ་གྲངས་། 

༡ ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་།  ༥ 

༢ སྦར་སྱིལ་དནོ་ཁང་། ༡༦༣ ༣ 

༣ ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་དནོ་ཁང་། ༣༠ ༣ 

༤ ཉྱི་འངོ་དནོ་ཁང་། ༡༧༦༦ ༣༦ 

༥ ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་། ༦༨༧ ༣༧ 

༦ རུ་སགོ་དནོ་ཁང་། ༡༩ ༥ 

 

༢༽ ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༨ ནང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སངེ་༸པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་གནས་སངས་ག་ོརགོས་སལེ་
ཆེད་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་ནས་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སལེ་འཆར་བཞྱིན་ཞུ་
གཏུག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་བཟ་ོསྱིག་ཞུས་ཞེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོན་ནས་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ཐུགས་སྣང་ཇྱི་ཙམ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། རང་གཞུང་ནས་ཐུགས་སྣང་ཡོང་སླད་ཞུ་
གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་དག་སལེ་ཡདོ་དམ།  

ལན། ས་ལ་ོ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་གནས་སངས་ཐོག་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཐུགས་སྣང་ཆ་ེརུ་གཏོང་ཐབས་
སུ། འདྱི་གའྱི་ཚན་པ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོསྱིག་ཞུས་པ་ཁག་རེས་ལོའ་ིནང་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུ་
ཞུས། ད་ེཡང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥ ཙམ་གྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་མཆོག་གྱི་
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གནས་སངས་སྐོར་བསགས་གཏམ་དང་། བརྙན་ཐུང་། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་སེར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་་༸པཎ་ཆེན་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐོར་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩ 
ཡྱི་ཚོགས་པ་གྲངས་ ༡༥༩ ནས་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོསྐོར་ལ་མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ Joint Petition 
ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་དྱིལ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཁག་བརྒྱུད་རྱིས་ལོ་གསར་པའྱི་ནང་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་སོ་སོའ་ིས་གནས་འབབ་བསྟུན་ཞུ་
གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སལེ་བ་ཁག་ཁབ་ཁངོས་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསའོ་ིནང་ཁབ་བསགས་རྒྱ་མྱི་ཆུང་ཞྱིག་ཐནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

༣༽ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༡༤།༣༽ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ནས་ ༤ བར་ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་
བཞུགས་སར་རྡ་སར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་(པ་)བསྐོང་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༤༢ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁནོ་མྱི་གྲངས་ ༡༨༠ ཐམ་པ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། སྐབས་དེར་མ་འོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཁག་ ༨ ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསགས་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་ཁག་བརྒྱད་ནས་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་པ་གང་དག་
བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། ལག་བསར་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་བྱུང་ཡདོ་དམ་མེད།  

ལན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་ཁག་བརྒྱད་ནས་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་པ་གང་དག་བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། ལག་བསར་གནང་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་བྱུང་ཡོད་དམ་མདེ། ཅེས་གསལ་ཐད། འཆར་གཞྱི་ཁག་བརྒྱད་ཡོངས་རགོས་ལག་བསར་གནང་དང་གནང་
བཞྱིན་ཡདོ། འནོ་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པའྱི་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ལ་བརནེ་
ནས་ལས་གཞྱི་ལས་བསར་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག  
༡། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་དག་ེའདུན་ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ 
ཀ  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་དག་ེའདུན་
ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ་དང་། ཁངོ་གྱི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་བཙན་ཁྱིད་གསང་ཉར་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལ་ོང་ོ ༢༥ རྱིང་གར་
སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡདོ་པར་བརནེ། ཚགོས་པ་ཁག་ ༡༥༩ ནས་འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ལ་ཀུན་གཟྱིགས་
པཎ་ཆནེ་དག་ེའདུན་ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ་དང་། ཁངོ་གྱི་ནང་མྱི་ལྷན་རྒྱས་འཕྲལ་དུ་གོད་བཀལོ་གཏོང་དགསོ་པའྱི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སདོ་དགསོ་པའྱི་ར་ེའདུན་གྱི་ཞུ་སྙན་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། 
ཁ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་རྣམས་ནས་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
གཅྱིག་པ་དག་ེའདུན་ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ་གྱིས་དབུས་བོད་མྱི་ཚབ་སྱིད་བཙནོ་པ་རྣམས་མགགོས་མྱུར་གདོ་བཀོལ་ཡོང་བའྱི་
མར་མའེྱི་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདབེས་ཀྱི་ལམ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་ཡོད། 
ག ན་ེདར་ལེནཌ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ལ་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་དག་ེའདུན་
ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ་འཕྲལ་དུ་གདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཡདོ། 
ང་།  ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་གྱིས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་དག་ེའདུན་
ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ་འཕྲལ་དུ་གདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ཞྱི་རལོ་གྱི་ལས་འགུལ་སལེ་ཡོད། 
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ཅ། ལྱི་ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡའྱི་Republic of Lithuania གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོགྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་ Dr. Andrius Navickas མཆགོ་གྱིས།  ཡུལ་དའེྱི་སྱིད་འཛནི་སྐུ་ཞབས་ Gitanas Nausėda 
མཆགོ་དང་།  ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆནེ་སྐུ་ཞབས་Linas Linkevičius མཆགོ་རྣམ་གཉྱིས་ལ་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་དག་ེའདུན་
ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ་གྱི་གནས་སངས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འགན་ཁུར་ལྡན་པའྱི་གསལ་བཤད་ཡངོ་སླད་གནནོ་ཤུགས་
སདོ་དགོས་པའྱི་ར་ེའདུན་གྱི་ཞུ་སྙན་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། 
༢། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁུང་ཙ་ིབསྱི་གནས་ཁང་བཀག་འགགོ 
བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁུང་ཙ་ིབསྱི་གནས་ཁང་བཀག་འགོག་བདེ་དགོས་པའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་
བར་བརནེ་ཁོན་བསམོས་ཁུང་ཙ་ིབསྱི་གནས་ཁང་ ༡༥ ཙམ་ས་ོབརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  
 ༣། རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གྲོས་ཚགོས་འགོ་མའྱི་ནང་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ 
HR 4331  Tibetan Policy and Support Act 2019 ཞསེ་པ་ད་ེབཏོན་གནང་ཡདོ་པའྱི་ནང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བ་མ་མཆགོ་གྱིས་དབུས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྱི་བ་སྤྲུལ་ཡང་སྱིད་རད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ད་ེབོད་མྱི་ནང་པ་ཚ་ོདང་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆགོ་གྱི་ལམ་སོན་ལྟར་ཤར་སདོ་དགོས་པ་ལས་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་ཐ་ེབྱུས་མྱི་ཆགོ་པ་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་གནང་དགསོ་པ་དང་མ་འོངས་པར་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བདེ་སུ་ཞྱིག་ནས་ཀང་རང་
འཚམས་གྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆགོ་གྱི་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་བསྐ་ོགཞག་ཞུ་ཐབས་བས་ཚ་ེཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་མྱི་ཆགོ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་།  བདེ་གཏ་ེསུ་ཡྱིན་རུང་དའེྱི་རྒྱུ་དངསོ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་ཚ་ེདརེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ད་ོ
དམ་སངས་འཛནི་བདེ་དགསོ།  ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་བདོ་མྱི་ཚརོ་རང་གྱི་བ་མའྱི་
ཡང་སྱིད་རང་དབང་ཐགོ་ནས་རད་གཅོད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཆགོ་པ་ལས་སྱིད་གཞུང་སུ་གང་གྱིས་ཀང་དརེ་ཐ་ེབྱུས་མྱི་ཆགོ་པ་
སོགས་གལ་ཆའེྱི་གནད་དནོ་མང་དག་ཅྱིག་འཁདོ་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ལམ་ལྷོང་དནོ་སྨྱིན་བྱུང་ཚ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་
དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་འབལེ་ཡོད་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཐགོ་ཞུ་གཏུགས་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཆགས་ངསེ་
ཡྱིན།  
 
༤།  བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གྱི་ག་ོསྐབས་འད་མཉམ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་ཡུ་རབོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་བོད་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གྱི་ག་ོསྐབས་འད་མཉམ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ Reciprocal Access to Tibet 
Act གཏན་འབབེས་གནང་བ་བཞྱིན་ཡུ་རབོ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་ཀང་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབབེས་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
ཡོད།  
༥། གྲསོ་ཚགོས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏངོ་ཐབས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༥ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལེན་བ་ཆདེ་ཨ་རྱི་དང་། ཨྱིན་ཡུལ། ཡུ་རབོ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། ཨ་ོ
སྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་སོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་འགོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་
ཚགོས་པ་ Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) ཞསེ་པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡདོ།  
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༦། བདོ་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་ཛ་དག་གནས་སངས། 
བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་བདོ་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐོར་མཁས་པའྱི་གཏམ་
བཤད་སགོས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་ག་ོསྱིག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
 ད་ེཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་ནས་ད་ལམ་བརྒྱུད་མཁས་པའྱི་བགྲ་ོགེང་དང་། Lamidu 
Tibet,Luxambourg ཞསེ་པའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་དང་ Grupo De Apoio ao Tibet ཞསེ་པའྱི་བོད་
དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ནས་ད་ལམ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་ག་ོརགོས་ལས་
འགུལ་ལས་འགུལ་སལེ་ཡོད། 
༧། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་ལ་གདངོ་ལནེ།  
༡། ཉ་ེཆར་ཀུ་ཤུ་རགས་ཅན་བཟ་ོཚངོ་ཁང་ནས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་གནང་ས།ེ རང་དབང་ཐགོ་
གནས་ཚུལ་འཁརོ་རྒྱུག་དང་། གཏམ་བརདོ་རང་དབང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐོར་གསུངས། 
༢། Free Tibet ཞསེ་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ག་ོསྱིག་འོག་མྱི་བཞྱི་སངོ་ལྷག་ཙམ་ནས་ The Wall 
Street Journal དང་ The Economist ཞསེ་པའྱི་གསར་ལས་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ 
China Watch དང་ Beijing Review ལ་འབལེ་ལམ་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཡོད།  
༨། བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐབོ་ཐང་རདོ་ལནེ་པ་རྣམས་སྲུང་སབོ་དང་བཀ་ཤྱིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་མགགོས་མྱུར་གདོ་བཀལོ་
དགསོ་པ། 
བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐབོ་ཐང་རདོ་ལནེ་པ་བཀ་ཤྱིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་མགགོས་མྱུར་
གོད་བཀལོ་གཏོང་དགསོ་པའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་ཡདོ། 
༤༽ ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༡༩ ནང་། ཁ། ༡།༤༽ རྱིས་ལའོ་ིནང་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤགོ་ཐངེས་ 
༥༢ འདོན་སེལ་ཞུས་ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་རེར་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ་མདེ་དང་། དངེ་གྱི་ཆར་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཀགོ་མཁན་ག་ཚདོ་ཡངོ་གྱི་འདུག་གམ།  

ལན། ད་ེསནོ་ཕྱི་དྱིལ་འགྲམེས་སལེ་ཚན་པ་ནས་གསར་ཤགོ་ཕྱིར་གཏངོ་ཞུ་ཕགོས་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་གྲངས་འབརོ་
བཞྱིན། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདནོ་ཐངེས་རརེ་གྲངས་ ༡༦༥༠ ཐམ་པ་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པའྱི་ཁངོས་
ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱིས་གཙསོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྦྲག་ཐགོ་ ༡༦༠༠ ཐམ་པ་དང་། གངས་སྱིད་ཁུལ་གྱི་ལས་
ཁུངས་ཁག་ཏུ་ ༥༠ ཐམ་པ་འགྲམེས་སལེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤགོ་ཀགོ་མཁན་ཡང་འདྱི་ནས་འདནོ་
ཐངེས་རརེ་གྲངས་ ༡༦༥༠ ཐམ་པ་པར་སྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་གསར་ཤོག་ཀོག་མཁན་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ང་
གཞུང་འབལེ་བོད་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱ་བོད་ཚགས་ཨ་ེཤྱི་ཡ་ bod.asia ལྟ་ཀགོ་གནང་མཁན་ཟླ་རརེ་ཆ་སྙམོས་མྱི་གྲངས་ 
༡༣༨༡༧ དང་། ལ་ོརརེ་ཁོན་མྱི་གྲངས་ ༡༦༥༨༠༤   ཡྱིས་ལྟ་ཀགོ་གནང་བཞྱིན་འདུག སྐབས་ར་ེཟླ་རརེ་ལྟ་ཀགོ་གནང་
མཁན་ ༢༥༡༥༧༧ ཡང་ཡོང་བཞྱིན་འདུག 
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༥༽ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༢༧ ནང་། ༡༽ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ནས་ ༦ བར་སྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད་བཅས་སེལ་བའྱི་ཤེས་ཡནོ་བསླབ་གཞྱི་ 
SEE Learning རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་དབུ་འབེད་མཛད་ས་ོཞེས་གསལ་ཐད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་
བཟང་སདོ་སལེ་བའྱི་ཤེས་ཡནོ་བསླབ་གཞྱི་དར་སལེ་གཏངོ་བར་ལས་དནོ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ།  

ལན། འདྱི་གའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པ་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད་བཅས་སེལ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་བསླབ་གཞྱི་ SEE Learning རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་དབུ་
འབེད་མཛད་ས་ོདང་། ཤེས་ཡོན་བསླབ་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཁག་ཨྱིན་ཡྱིག་དྲྭ་
རྒྱ་བརྒྱུད་གསར་འགྱུར་འདནོ་སལེ་ཞུ་རྒྱུ་ལས། ཤེས་ཡནོ་བསླབ་གཞྱི་དར་སལེ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ལས་དནོ་གཞན་གནང་བ་མདེ། 

༦༽ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༥༥ ནང་། ༡༽བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ད་རྒྱར་གཤམ་གསལ་བརྙན་འཕྲྱིན་
རྣམས་གསར་འཇུག་ཞུས་པ་ཞེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་། ༡༽གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་གྲངས་ ༥༦། ༢༽དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་མཛད་འཆར་གྲངས་ ༢༦། ༣༽བོད་ཧྱིན་དབྱིན་རྒྱ་བཞྱིའྱི་སྐད་ཐོག་གསར་འགྱུར་གྲངས་ ༣༦༦། 
༤༽བརྙན་འཕྲྱིན་གེང་སགེས་ཁག་གྲངས་ ༦༢། ༥༽གསར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་གྲངས་ ༡༥། ༦༽ཤསེ་ཡནོ། འཕྲདོ་བསེན། 
ཆོས་རྱིག་བཅས་ལ་གྲངས་ ༢༧། ༧༽བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་གྲངས་ ༣༧། ༨༽དངོས་བྱུང་གོག་བརྙན་
གྲངས་ ༡༤ བཅས་གསལ་བས། དངོས་བྱུང་གོག་བརྙན་གྲངས་ ༡༤ གང་དག་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ད་ེདག་གྱི་དགོས་དམྱིགས་
གཙ་ོབ་ོགང་ཡྱིན་ནམ།  

ལན། དངསོ་བྱུང་གགོ་བརྙན་གྲངས་ ༡༤ ཐ་ོགཞུང་།   དགསོ་དམྱིགས་ནྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཉར་ཚགས་ཆདེ་ཡྱིན། 
ཨང་། གགོ་བརྙན་བཟ་ོཚསེ། གགོ་བརྙན་གྱི་ནང་དནོ་འགྲལེ་བརདོ། 
༡ ༢༠༡༩།༠༤།༡༢ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་བདོ་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལགེས་གྲུབ་

ཟྱིན་པའྱི་ བརྙན་འཕྲྱིན། 
༢ ༢༠༡༩།༠༤།༢༥ ཀུན་གཟྱིགས་༧པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་མཆགོ་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་འཚམས་འདྱི། 
༣ ༢༠༡༩།༠༤།༢༥ ལྷ་སྱི་ཚགོས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་དནོ་སྐརོ། 
༤ ༢༠༡༩།༠༦།༡༩ རྡ་སའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཚངོ་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་སྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆནེ་པའོ་ིསྐུ་

དཔར་སྱིག་ གཤོམ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ 
༥ ༢༠༡༩།༠༨།༣༡ བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་ལ་ོ ༨ ཀྱི་ལས་དནོ་གྲུབ་འབས་སྐོར། 
༦ ༢༠༡༩།༠༩།༢༧ སློབ་ཕྲུག་ཚསོ་ག་ོལའྱི་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཐགོ་སལེ་བའྱི་ལས་འགུལ། 
༧ ༢༠༡༩།༠༩།༠༤ བོད་ཀྱི་ཆས་གསོ་སྐོར། 
༨ ༢༠༡༩།༡༠།༡༥ ཀུ་ལུ་དང་མ་ན་ལྱི་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་ལམ་བཟ་ོབའྱི་སྐརོ། 
༩ ༢༠༡༩།༡༢།༣༡ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡདོ་པའྱི་འཁོག་བཤད་ལ་

ལན་ འདབེས། 
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༡༠   ༢༠༢༠།༠༢།༠༩ རྒྱལ་སྱིའྱི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐབེས་རས་གནས་མཆགོ་རྡ་ོར་ེགདན་དུ་ས་གནས་
ཡུལ་མྱི་ཚརོ་ འཚམེ་བཟའོ་ིསོང་བརྡར་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། 

༡༡ ༢༠༢༠།༠༢།༡༡ གནས་མཆགོ་རྡ་ོར་ེགདན་དུ་ནང་པའྱི་ཆསོ་ཞུ་བ་དང་ས་གནས་མང་ཚགོས་ཀྱི་ཡོང་
འབབ་སྐརོ། 

༡༢ ༢༠༢༠།༠༢།༡༢ རྒྱལ་སྱིའྱི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེབས་རའྱི་བམས་བར་ེལག་ལནེ་ཞསེ་གནས་མཆགོ་
རྡ་ོར་ེ གདན་དུ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་བུད་མདེ་ཚའོྱི་ཤསེ་ཡནོ་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་སྒྲུབ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ། 

༡༣ ༢༠༢༠།༠༢།༢༡ གར། བོད་ཀྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་རལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཤྱིག 
༡༤ ༢༠༢༠།༠༣།༢༣ ༡༤།  ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་དང་། ང་ཚའོྱི་འཕྲདོ་བསེན་ལྟ་སངོ་།  

 

༧༽ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༥༧ ནང་། ༣༽ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་
གསལ་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ཚ་ེ
ལས་གཞྱི་ག་དུས་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་འཆར་ཡདོ་དམ།  

ལན།  
ད་ེསྔ་ཕྱི་དྱིལ་འགམེས་སྟོན་ཚན་པས་བྟོད་ཀྱི་འགམེས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའདྱི་ལྟོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ནང་མཇུག་
སྱིལ་གྱིས་དབུ་འབེད་ཞུ་འཆར་ཡྟོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཆདེ་པའྱི་ཏྟོག་དབྱིབས་གཉེན་རྱིམས་ཀྱིས་རནེ་པས་འདྱི་ལྟོའ་ི
ནང་འགམེས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་འཛིན་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་གསར་ཉྟོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། Production Team དང་མཁས་
ལས་པ་རྣམས་ཚུར་རྡ་སར་གདན་འདེན་ཞུས་ཏ་ེགྟོང་གསལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐྟོག་གྟོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ 
Production Consultant དང་བཀྟོད་སྱིག་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མངའ་ས་ེགཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་འགྲུལ་བཞུད་གནང་
ཆྟོག་མྱིན་གྱི་དམ་བསགས་སྟོགས་ཀྱི་རནེ་པས་ཐེངས་འདྱིར་གྟོང་གསལ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གལ་ཆའེྱི་ལས་དྟོན་མང་
ཐག་ཅྱིག་ཕར་འགངས་གཏྟོང་དགྟོས་བྱུང་སྟོང་བས། གལ་སྱིད་རྱིང་མྱིན་ཏྟོག་དབྱིབས་ ༡༩ གནས་སངས་དག་དུ་ཕྱིན་པ་དང་
མངའ་ས་ེགཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བེད་ཆྟོག་པ་སྟོགས་བྱུང་ཚ་ེཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༣ ནང་ཚུད་བྟོད་ཀྱི་འགམེས་
སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེམཇུག་སྱིལ་གྱིས་དབུ་འབེད་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་་ཞུ་བཞྱིན་ཡྟོད། 
 

༨༽ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༦༨ ནང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༠ བར་ཉྱིན་གྲངས་ ༣ 
རྱིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སེར་བེས་ཡྱིད་དགའ་ཆོས་གྱིང་དུ། སྦེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་གཙོས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལྔའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་། ལས་དྲུང་། གཞན་ཡང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་
བཅས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་ཁྱིད་པའྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། སྐབས་དརེ་ཟབ་སངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་མྱི་གྲངས་ ༢༣ བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། ཟབ་སངོ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོནྱི། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་གཙསོ་ཟབ་
སངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ོསའོ་ིས་གནས་སུ་ཕབེས་རསེ། ས་གནས་མྱི་མང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརགོ་སལེ་
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ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་ཐད། ཟབ་སོང་བ་རྣམས་ས་ོསོའ་ིས་གནས་སུ་ཕེབས་རེས། ས་གནས་མྱི་
མང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརོགས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། ཟབ་སོང་འདྱི་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་གཞན་དང་གཞན་
ལ་གནང་འཆར་ཡདོ་དམ་མེད།  

ལན། ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ཟབ་སོང་སྐོར་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོས་ོནས་ཐུགས་འགན་
བཞེས་ཐགོ་མང་ཚགོས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ག་ོརགོས་སལེ་རྒྱུར་དགོས་དངུལ་ཟུར་བཅད་ཡོད་པ་ལྟར་འདྱི་ནས་ཞབས་བསྐུལ་
ཞུས་ཀང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་མང་བས་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་འདྱི་ནས་ག་ོསྱིག་ཡོང་བའྱི་ཕག་བྱིས་འབརོ་བ་བཞྱིན། 
འདྱི་ནས་ལས་བདེ་ཆདེ་གཏངོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ་ནའང་། ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་གྱི་ལས་བདེ་ཕགོས་
བསདོ་ཞུ་མ་ཐུབ་སབས་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་མྱི་མང་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་བང་སྱིག་པ་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མ་འོངས་པར་ཡང་མང་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་རྡ་སེང་བོད་ཁྱིམ་དང་།  གོ་པལ་པུར་བོད་
ཁྱིམ། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་འཛིན་རྱིམ་  ༡༡ དང་། ༡༢ སློབ་ཕྲུག ད་ེབཞྱིན་ས་རྭ་མཐོ་སློབ། སྨན་རྱིས་ཁང་
སློབ་ཕྲུག དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བེད་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་འཆར་ཡོད།  

༩༽ ཕྱི་དྱིལ་སྐད་ཡྱིག་ཚན་པ་ཁག་དང་། བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་ཁག་གྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོནྱི། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་
ཤོག་གྲངས་ ༢༦ ནང་། སྱི་ནོར་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་འད་མྱིན་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
སགོས་ཀྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་གྱི་གསར་འགྱུར་དང་། བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་གཙ་ོབརོ་གྱུར་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་དང་ལས་འགུལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་དང་གྲསོ་ཚགོས། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚགོས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་
དང་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཁག་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་དནོ་ཁག་གྱི་སྐརོ་གསར་འགྱུར་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱིས་འདནོ་སལེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བ་
ལྟར། ཕྱི་དྱིལ་སྐད་ཡྱིག་ཚན་པ་ཁག་དང་། བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་ཁག་གྱི་ལས་འགན་གཞྱིར་བཟུང་སྐད་རྱིགས་དང་། ཡྱིག་
རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཐོག་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་འདོན་སེལ་གྱིས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། འདྱི་ལོར་
དམྱིགས་བསལ་རྒྱལ་སྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག ད་ེ
བཞྱིན་མྱི་མང་ལས་འགུལ་བ་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འད་མྱིན་ཐོག་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་ཞུ་གཏུགས་
གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་གནང་འདུག་པས། འབལེ་ཡདོ་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་ལགེས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ལན། ཕྱི་དྱིལ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཚོའྱི་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་ཞུ་གཏུགས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་
འདུག་པའྱི་བསགས་བརོད་ཕབེས་པ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ། 

གཉྱིས། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁག 
༡༽ ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ།  

༢༠༡༩ ཟླ་ ༤། ༦། ༨། ༩། ༡༡། ༡༢། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡། བཅས་ཀྱི་ནང་༸སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་སྱི་
ཤེས་ཡོན་སློབ་དེབ་དབུ་འབེད་ཚོགས་འདུ་དང་། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྱིལ་སོགས་ཀྱི་གལ་ཆེའྱི་ཚོགས་མགོན་མང་པོར་
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ཆྱིབས་བསྒྱུར་ག་ོསྱིག་ཚད་ལྡན་ཞུས་པས་གཙོས་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་བཅས་པའྱི་གནང་
ས་ོཁག་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་བྱུང་འདུག་པར་བསགས་བརོད་ཞུ།  

དྱི་བ། ༡༽ ད་བར་ས་གནས་ཁག་ག་ཚདོ་དུ་འཕགས་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། 
འཕགས་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་ཡར་རྒྱས་ནུས་ལྡན་ཡོང་ཕྱིར་འབད་བརོན་གསར་པ་གང་དག་ཞུ་གལ་མཐངོ་གྱི་ཡོད་
དམ།  

ལན། ༡། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ལངས་ཕོགས་མྱི་འད་བ་ཡོད་མུས་བཞྱིན།  

ཀ ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་(ITFS) ལྟ་བུ་མཚནོ་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་སུ་རངོ་ཁག་ ༡༢༠ ནང་དུ་ཚགོས་མྱི་ཡོད།  

ཁ འཕགས་བོད་མཛའ་འབལེ་ཚགོས་པ་ (BTSM) རངོ་ཁག་ ༣༨༢ ནང་དུ་ཚགོས་མྱི་ཡོད། 

ག ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཚགོས་པ་ (HBCA) རངོ་ཁག་ ༥ ནང་དུ་ཚགོས་མྱི་ཡོད། 

ང (NCFTS) རངོ་ཁག་ ༦ ནང་དུ་ཚགོས་མྱི་ཡོད་། 

ཅ (YLFTS) རངོ་ཁག་ ༢ ནང་དུ་ཚགོས་མྱི་ཡོད། 

ཆ མན་ཌྱི། ཇ་ོགྱིན་རྡར་ན་སར། མཚ་ོཔདྨ། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི། སནོ་ཊར་་ཚགོས་པ་རང་སངོ་རངོ་ས་ོསརོ་ཡདོ་མུས་ཡྱིན། 

ཇ (Himalaya Pariwar) རངོ་ཁག་ ༥ ནང་དུ་ཚགོས་མྱི་ཡོད། 

ཉ (ABTSS) མ་ེརཊ་རངོ་དང་དའེྱི་ཉ་ེའགྲམ་གྲོང་གསབེ་ཁུལ་དུ་ཚགོས་མྱི་ཡོད། 

ཏ ད་ེབཞྱིན་ (SFT), (FoT), (Swaraj Abhiyan), (Muslim Rashtra Manch), (Sanskrit Gaurav Sansthan), 
ལ་སཌོ་པའྱི་ཚགོས་པ་ས་ོསོའ་ིཚགོས་མྱི་ཟུར་འཕ་ེཡོད་པར། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་སུ་ཁོན་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ ༣༨༢ ཙམ་
ནང་དུ་ཚགོས་མྱི་ཡོད་མུས་རདེ་འདུག  

༢། ད་ེརྱིགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའམ་འཕགས་བོད་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་ཡར་རྒྱས་ནུས་ལྡན་ཡོང་བར། 

ཀ༽ འཛནི་སོང་ནས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་འགྲལེ་བརདོ་ཙམ་མྱིན་པར་དངསོ་སུ་ལག་ལནེ་ཐགོ་ཆསེ་གལ་གནད་དུ་ངསོ་འཛནི་
གནང་དགོས་གལ། 

ཁ༽ ལས་དནོ་ད་ེཉྱིད་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཁ་ོན་ཡྱིན་པར་སྱིག་གཞྱིའྱི་རྒྱ་ཁོན་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲེལ་བརོད་ཡངོ་དཀའ་
བར་དུས་ནས་དུས་སུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དངསོ་སུ་ཉམས་མངོ་ཇྱི་བྱུང་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་དགོས་གལ། 
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ག༽ བོད་དནོ་འཐབ་རདོ་ད་ེཉྱིད་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཐབ་རདོ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གྱིས་འཛམ་གྱིང་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་འཐབ་
རདོ་ཀྱི་མ་ེལ་ེད་ེཉྱིད་ཇ་ེཆརེ་གནས་དགོས་རྒྱུ་མདེ་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ཙང་ད་ཡོད་ལས་ཁུངས་རྒྱ་བསདེ་དང་ལས་བདེ་ག་ོའཕརེ་ལྡན་པ་
མང་དུ་གཏངོ་དགསོ་གལ་མངནོ། 

ང༽ རྒྱ་གར་ནང་སྐོར་བསདོ་ལས་གཞྱིའྱི་མཚནོ་གྲོང་འཁེར་ཙམ་མྱིན་པར་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་ཆདེ་དུ་གཉརེ་ནས་ཚོགས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུ་
དགསོ་གལ། བརྙན་དཔར་དང་རྱིགས་གཞུང་ཁབ་སོན་སོགས་རངོ་ས་ོསོའ་ིཁུལ་དུ་ངསེ་པར་ག་ོསྱིག་ཞུ་དགོས་གལ། 

ཅ༽ ཤེས་ཡནོ་བསྱི་གནས་ཀྱི་མཚནོ་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐ་ོསློབ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྱིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག་བཅས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་ཐགོ་
མཁས་དབང་གདན་ཞུའྱི་གཏམ་བཤད་ག་ོསྱིགས་གནང་དགསོ་གལ། ཕགོས་མཚུངས་གཞོན་སསེ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ལས་འཆར་རྒྱུན་
བསྟུད་མར་གནང་དགོས་གལ། 

༢༽ ན་ེརུ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རང་རྱིགས་སློབ་མ་ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་སློབ་ཡོན་སར་ཆ་གནང་བརེན། 
སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༢ ཀྱིས་རྒྱུགས་འཕྲདོ་ཡདོ་ཀང་། སློབ་ཕྲུག་ ༡༠ ལས་འཛུལ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་འཕྲསོ་སླབོ་ཕྲུག་ ༣༢ 
ཀྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་དང་།  

ལན། སློབ་མ་ད་ེདག་མཐ་ོསློབ་ཁག་གཞན་ནང་སླབོ་ཞུགས་བས་ཡོད་འདུག 

༣༽ ན་ེརུ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆནེ་མའོ་ིནང་ཁུལ་གནད་དནོ་ཁག་ཅྱིག་དང་འབལེ་ནས་སློབ་ཡནོ་སར་ཆ་གནང་དནོ་གསལ་
བ་བཞྱིན། ནང་ཁུལ་གྱི་རྙགོ་གྲ་དང་རང་རྱིགས་སློབ་མ་ཚོའྱི་བར་འབལེ་བ་ཡོད་མེད་དང་། མ་འོངས་པར་སར་རྒྱུན་ལྟར་ཡོང་
ར་ེཡོད་མདེ་གསལ་བཤད་ཡདོ་པ་ཞུ།  

ལན། འདྱི་གའྱི་ལས་བསམོས་ནང་ན་ེརུ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆནེ་མའོ་ིསློབ་ཡོན་སར་ཆ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་རནེ་ནང་ཁུལ་གནད་
དནོ་དང་འབལེ་གང་ཡང་ཞུས་མདེ། སྱིར་འདྱི་ནས་བདོ་རྱིགས་སླབོ་མ་ཚརོ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆནེ་མའོ་ིནང་ཁུལ་རྙགོ་དའྱི་
རྱིགས་ནང་ཐ་ེབྱུས་གཏན་ནས་བདེ་མྱི་རུང་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་སར་རྒྱུན་ལྟར་ཡོང་ར་ེཡོད་མདེ་ད་ལྟ་ཁ་
གསལ་ཞུ་ཐབས་དཀའ་ཡང་། འབད་བརནོ་དང་ཞུ་གཏུག་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ལགས། 

༢༽ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ།  

༡༽ ལས་བསོམས་ཀྱི་ས་བཅད་དང་པོ། ང་ོསོད་ཅེས་པའྱི་ནང་''ཆོས་ཚོགས་རྣམས་ཚེས་བཅུ་དང་ཉེར་ལྔ་བཅས་སུ་
སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་། ཆོས་ཚོགས་རྣམས་སོམ་རྒྱག་ས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་
ཆསོ་འཆད་ཉན་གྱི་བསྱི་གནས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ།'' ཞསེ་གསལ་ཐད།  

གཅྱིག དམྱིགས་ཡུལ་གལ་ཆའེྱི་ཐད་ཕག་ལས་གསར་པ་གང་དང་གང་གནང་ཡདོ་དམ། 

ལན། ཆསོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་འཛནི་སངོ་དང་བདག་དབང་ཆསོ་ཚགོས་རང་ལ་ཡོད་སབས། ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ལམ་སནོ་དང་
གསལོ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་དམྱིགས་བསལ་འཆར་གཞྱི་ལག་བསར་ཞུ་ཐབས་མེད། འནོ་ཀང་ད་བར་དནོ་གཅོད་བདོ་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཡོད་སར་ཕགོས་བསདོ་སྐབས་ཁུལ་དརེ་རནེ་གཞྱི་བདེ་པའྱི་རང་རྱིགས་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་ལ་
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བཅར་ཏ་ེམཆགོ་མཇལ་དང་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བདེ་པ་དང་་། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་ལྟརཆསོ་འཆད་ཉན་
གལ་ཆའེྱི་སྐརོ་གསལོ་འདབེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཆསོ་ཚོགས་ད་ེདག་ནས་ཕྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་ས་ོསོར་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཀྱིས་
མཚནོ་ནང་ཆསོ་སླབོ་གཉརེ་བསངས་བཞྱིན་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་། 

༢༽ དནོ་ཚན་ ༣་༣་༤། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་མདུན་བསོད་ཀྱི་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོ་ཐབས་སླད་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོང་ཅན་ལ་གོ་བསྡུར་ལམ་སོན་ཞུས་ཏེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པ་ས་ོསོའ་ིཁབ་ཁངོས་སློབ་ཕྲུག་དང་། དག་ེརན། ཕ་མ། སློབ་གྲྭའྱི་འཛནི་སོང་བཅས་ས་ོསོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཆདེ་བསམ་
ཤོག་ཁག་ཅྱིག་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བསམ་ཤོག་རྣམས་བསྡུ་ལེན་གྱིས་ཕོགས་སྱིག་ཞུ་མུས་ཡྱིན་
ཅེས་གསལ་འདུག་པར།  

གཅྱིག བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཅསེ་པ་གང་དག་ཡྱིན་ནམ།  

ལན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཅསེ་པ་ནྱི་བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ླ ག་ནས་འཛིན་སོང་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་རང་རྱིགས་བྱིས་པ་ཚརོ་རསེ་གཟའ་སནེ་པའམ་ཉྱི་མར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སློབ་གཉརེ་གནང་སའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
ཞུ་གྱི་ཡོད། ད་ེདག་ལ་ལ་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ཡང་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

གཉྱིས།  བསམ་ཤགོ་གྱི་ནང་དནོ་ཁག་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།  

ལན། བསམ་ཤོག་ནང་དནོ་གཙ་ོབ་ོད་བལྟའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛནི་སངོ་དང་དག་ེརན། ཕ་མ། སློབ་ཕྲུག་བཅས་ས་ོས་ོནས་
ལེགས་སལེ་ཉསེ་འགོག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་ཡོད་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཏ་ེཕགོས་སྱིགས་གྱིས་སླབོ་གྲྭ་སྱི་དང་བ་ེབག་ས་ོསོར་ལེགས་
བཅསོ་གཏོང་འསོ་ཇྱི་མཆྱིས་འཆར་བཀདོ་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༣༽ དནོ་ཚན་ ༣་༣་༨ ནང་གསལ་ལྟར་བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་བོད་ཡྱིག་སློབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐབས་ཡོད་
མེད་ལ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀདོ་ཁབ་ཕེབས་དནོ་བཞྱིན་ལས་འག་ོབརམས་པའྱི་ཐད།  

གཅྱིག ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སངས་གང་དུ་སླབེས་ཡདོ།  

ལན། སྙན་ཐ་ོགྲུབ་ཏ་ེའབུལ་འབརོ་བྱུང་། ༸དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་དང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ཡོད། 

གཉྱིས། ཁྱིམས་རདོ་སླབོ་གཉརེ་པ་ Peter དང་ཕག་རགོས་གཉྱིས་ལ་འགན་འཁུར་གནང་བ་ལྟར། ཁངོ་གཉྱིས་ཀྱི་གྲུབ་དནོ་
སྙན་ཐརོ་ཅྱི་གསལ་དང་། ཕག་རགོས་གཞན་ད་ེསུ་ཡྱིན་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ།  

ལན། ཕག་རགོས་དའེྱི་མཚན་ལ་ Miss Courtney ཞུ་བ་དང་སྙན་ཐའོ་ིསྙྱིང་དནོ་ཞུས་ན། གྲོང་ཁེར་ནྱིའུ་ཡགོ་ནང་རང་
རའེྱི་ Charter School ཞྱིག་འཛུགས་ཐབས་ཞུས་ན་ཐུབ་ར་ེཡང་། ཆ་རནེ་མང་དག་གཅྱིག་ཚང་དགསོ་པ་དཔརེ་ན། 
ཁྱོིམས་མཐུན་དབེ་བསལེ་ཞུ་དགསོ་པ་དང་ཆབ་ཅྱིག་སློབ་གྲྭའྱི་འཛནི་ཁང་སོགས་མཐུན་རནེ་དང་སླབོ་གཞྱི་གཏན་འབབེས་
དག་ེརན་སོགས་ཐབས་འཚལོ་གྱིས་སོན་ཚུད་གྲ་སྱིག་ཞུ་དགསོ་ཇྱི་སྙདེ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕ་མའྱི་མངནོ་འདོད་དང་ཆདོ་
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སེམས་སོགས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆརེ་སངོ་ཕ་མ་རྣམས་དང་། སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་བཅས་འབལེ་ཡདོ་ཚང་མས་ག་ོབསྡུར་འཐྱིལ་ཕྱི་ཞྱིག་གནང་གལ་ཆ་ེབ་མངནོ། 

༣༽ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ།  

༡༽ དོན་ཚན་ ༢་༡་༢ ནང་གསལ་ལྟར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གར་སོང་ཆ་མེད་རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སེང་
བོད་ནང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་རྱིགས་སྐརོ་ཞུ་འབུལ་བས་གནས་གསལ་ཐད།  

གཅྱིག བོད་ནང་ད་བར་རབོ་རྱིས་བས་ན་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་གར་སངོ་ཆ་མདེ་གྱུར་རྱིགས་གྲངས་ག་ཚདོ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡདོ་དམ།  

ལན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་བདོ་མྱི་གྲངས་ ༦ གྱི་ཞྱིབ་གནས་རྒྱལ་ཚགོས་གར་སངོ་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའྱི་ལས་དནོ་ཚགོས་
ཆུང་ལ་དབེ་སལེ་ཞུ་ཡོད་པ་ལྟར་ཞུ་འབདོ་མཇུག་སངོ་མུ་མཐུད་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།   

གཉྱིས། གནད་དནོ་འདྱི་བཞྱིན་ཞུ་གཏུག་ཐད་ད་བར་གྲུབ་འབས་ཅྱི་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་དམ།  

ལན། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གར་སོང་ཆ་མེད་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་འདུའྱི་སེང་བོད་ནང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་རྱིགས་
སྐོར་ལ་ཞུ་འབུལ་ས་རསེ་མུ་མཐུད་བདེ་བཞྱིན་པར་བརནེ་གནད་དནོ་ད་ེདག་ད་དུང་གསནོ་གནས་དང་བཅས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་
གདངོ་རྱིས་ང་ོམ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་ཡང་ཡང་དན་གས་ོསློང་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཉ་ེཆར་རྒྱལ་ཚོགས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་
བའྱི་དམྱིགས་བསལ་རགོས་ཞྱིབ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙོའྱི་སྣ་ེའཁྱིད་འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རགོས་
ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གཞན་བཞྱི་ཐུན་མོང་གྱིས་ ༢༠༢༠།༦།༢ འཁདོ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གར་
སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མྱུར་མགོགས་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་དགསོ་དནོ་དང་བསྐུལ་
འདབེས་ཤུགས་ཆ་ེགནང་བ་བྱུང་ཡོད། 
 

༢༽ དོན་ཚན་ ༢་༦་༡ ནང་གསེས་ ༤ ལྟར། ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་མཆོག་གོད་གྲོལ་ཡོང་ཆེད་མཚན་
རགས་གྲངས་ ༡༨༨༤༣ ཅན་གྱི་སྙན་ཞུ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གཙ་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཐད།  

གཅྱིག ལས་འགུལ་འདྱིར་རྒྱལ་ཚགོས་ནས་ཡ་ལན་ཅྱི་ཙམ་བས་ཡདོ་མདེ་དང་། སྱིར་ལས་འགུལ་འདྱི་རྱིགས་ལ་ད་ོསྣང་
གནང་ཕགོས་དང་དསེ་ཤུགས་རནེ་ག་ཚདོ་ཐབེས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡདོ་དམ།  

ལན། ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞུ་གཏུག་སྐབས་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གཙ་ོ
འཛནི་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་གྱི་མཚན་རགས་བསྡུ་རུབ་བས་པས་དབེ་གཟུགས་དང་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བར་ཞུ་
གསན་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ། གང་ཡྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རང་རྱིགས་ཐུན་མངོ་གྱིས་ལས་འགུལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་རྱིམ་མཐུད་སལེ་བས་
ནུས་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་གནད་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་གནང་མཁན་ཇ་ེམང་དང་བདནེ་དནོ་ག་ོརགོས་
ཇ་ེགསལ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་གསལ་པ་ོའདུག 
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༣༽ དོན་ཚན་ ༤་༡༡། སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་བོད་མྱི་གྲངས་ ༢༢༥ ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་དུང་ཡོངས་སུ་སེལ་
མེད་པའྱི་ཐད།  

གཅྱིག དཀའ་ངལ་གྱི་ཐུག་ས་གཙ་ོབ་ོཅྱི་ཡྱིན་ནམ།  

ལན། སུད་སྱི་ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅལོ་ཐགོ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་མེད་དམ་སྙམ། 

གཉྱིས། དཀའ་ངལ་རྣམས་ག་དུས་སལེ་ར་ེབཅངས་ཀྱི་ཡདོ་དམ།  

ལན། དཀའ་ངལ་ག་དུས་སལེ་ཐུབ་མྱིན་ར་ེཞྱིག་ཞུ་ཚོད་དཀའ་ཡང་།   གནས་དནོ་འདྱི་ཐད་སུད་སྱི་གྲོས་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་དང་། གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་དཀའ་སེལ་ཞུ་གཏུགས་མུ་མཐུད་བདེ་མུས་མ་
ཟད།  ད་ོབདག་སརེ་ས་ོས་ོལ་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་སེལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་དགསོ་སོགས་ཀང་གང་ཡོང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
༤༽ དནོ་ཚན་ ༥་༤། རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དགོངས་ཞུའྱི་ཐད།  

གཅྱིག ད་ེཁུལ་དུ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ད་དུང་བསྐ་ོབཞག་གནང་མདེ་དནོ་ཅྱི།  

ལན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཚབ་གསར་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་
ཀང་།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་མགོ་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་གནས་སྐབས་འཕར་འགངས་
གནང་དགསོ་བྱུང་བ་འདུག 

གཉྱིས།  རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པས་དགངོས་ཞུ་གནང་དནོ་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།  

ལན། རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ལས་དྲུང་ཚད་མཉམ་བ་ོབཟང་ཉྱི་མ་ཐགོ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༥ ཆདོ་གན་ཐགོ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་སྱིག་དནོ་ཆདོ་གན་དུས་ཡུན་རགོས་མཚམས་སུ་མུ་མཐུད་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་སགོས་མདརོ་ན་ཡར་ཞུ་མར་གནང་ཡོད་ཚད་ཞུ་བསྩལ་རསེ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣༠ ར་དགངོས་འཁལོ་བ་
ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ། 

༤༽ རུ་སགོ་དནོ་ཁང་།  

 སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆགོ་གྱིས་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ཚགོས་འདུ་དང་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་མང་པརོ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་
ཤུགས་དང་བར་ཆད་ལ་མེས་འཚགི་མེར་གཏུག་གྱི་གདངོ་གཏུག་ཞུམ་མེད་དུ་གནང་ས་ེཕག་ལས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་གནང་
འདུག་པར་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ། དོན་ཚན་ ༡་༤་༣་༡ ནང་གསལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་ཚགོས་ཆུང་སྱི་འཐུས་བཞྱི་བསདོ་པའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཆད་འདུག 

ལན། བསགས་བརོད་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཞུ་བ་དང་སྦྲག་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡང་ཁུངས་ཁབ་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ 
དོན་ཚན་ ༡་༤་༣་༡ ནང་གསལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚགོས་ཆུང་སྱི་འཐུས་བཞྱི་བསདོ་པའྱི་ནང་
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཆད་པར་དནོ་ཁང་ནས་དགངོས་སེལ་ཞུ་འདུག 
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༥༽ སྦར་སྱིལ་དནོ་ཁང་།  

 སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་ཁབ་ཁངོས་ཕ་རན་སྱི་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོགནང་
འདུག་པས་བསདོ་བསགས་ཞུ།  

ལན། བསགས་བརོད་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཞུ་བ་དང་སྦྲག་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡང་ཁུངས་ཁབ་ཞུས་ཡདོ། 

 

༦༽ ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དནོ་ཁང་།  

 ༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆནེ་པའོ་ིའཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ནས་གནད་ཡོད་
མྱི་སྣ་མང་པ་ོགདན་འདེན་ཞུས་པས་མཚོན། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་སོགས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་འདུག་པར་བསགས་བརོད་
ཞུ།  

ལན། བསགས་བརོད་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཞུ་བ་དང་སྦྲག་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡང་ཁུངས་ཁབ་ཞུས་ཡདོ། 

 

༧༽ ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ།  

༡༽ དོན་ཚན་ ༢་༢་༤། དང་ ༢་༢་༥། ནང་ ༢༠༡༩ ཟླ་༥ ཚེས་༣ དང་ ༡༧ ས་ོསོར་ཐའ་ེཝན་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆནེ་ཝུའུ་ལགས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་གསལ་ཡང་།  

གཅྱིག ༢༠༢༠ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༦ ཉྱིན་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་ལམ་ Joanne Qu ལགས་ཀྱིས། ༸གངོ་ས་མཆགོ་
གྱིས་ཚསེ་ ༥ ཉྱིན་གསུང་ཆསོ་གནང་པའྱི་རསེ་འབལེ་གསར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་སར། སྐུའྱི་འཁྲུངས་ཚསེ་ལ་འཚམས་འདྱི་
དང་སྦྲགས། ''ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕྱི་འབལེ་ལྷན་ཁང་ལ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆགོ་གྱི་ཕགོས་ནས་ད་ེའབལེ་གྱི་སྙན་ཞུ་ད་ེའད་
འབོར་མ་བྱུང་།''ཞསེ་གསུང་འདུག་ན། དོན་གཅདོ་ལས་ཁང་ནས་ད་བར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དེའྱི་སྐརོ་སྙན་སྐུལ་ཙམ་
ཡང་ཞུས་མདེ་དམ།  

ལན། ཐའ་ེཝན་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པས་༼ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕྱི་འབལེ་ལྷན་ཁང་ལ་༧གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆགོ་གྱི་
ཕགོས་ནས་ད་ེའབལེ་གྱི་སྙན་ཞུ་ད་ེའད་འབརོ་མ་བྱུང་༽ཞསེ་གསུང་བ་ད་ེནྱི་ནང་ཁུལ་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་གངོ་མྱི་མང་གྱི་
འདདོ་བ་ོདང་མ་འགལ་བ། ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོར་བརདོ་མ་བད་ེབ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་རྒྱུན་གཏན་གཞུང་འབལེ་ལན་འདབེས་
ཀྱི་འགྲ་ོསངས་ཙམ་ཡྱིན། དནོ་དུ་ལས་དནོ་ད་ེརྱིགས་ལས་བསམོས་ནང་རབོ་ཙམ་འཁདོ་པ་ལྟར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། 
སྱིད་འཛནི་ལས་ཁུངས་སོགས་འབལེ་ཡདོ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ལན་སེལ་བརྡ་སདོ་གསལ་བཤད་སོགས་གསལ་པ་ོཡོད། 

གཉྱིས། ད་ེས་དོན་ཁང་དྲུང་ཆ་ེགཞུང་ཞབས་བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་དུ་བསདོ་སྐབས། 
དོན་གཅདོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ཐའ་ེཝན་དུ་གདན་ཞུའྱི་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་
ཚུལ་གྱིས་སྐབས་དེར་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་ཨུ་ནན་ལྡགོ་མདེ་ཞུས་པ་དགངོས་པར་མངའ་གསལ་ལྟར། ད་བར་དནོ་ཁང་
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གྱི་གདན་ཞུའྱི་སྐརོ་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་མ་ཐནོ་དནོ། རང་ཕགོས་ཀྱི་འཐུས་ཤརོ་ཡྱིན་ནམ། ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཡ་
མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ།  

གཉྱིས།  དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་གྲུབ་འབས་ལེགས་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་དང་། ༧གོང་ས་མཆགོ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐརོ་ཐའ་ེཝན་ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་དང་། སྱིད་བནོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་སགོས་དང་མཇལ་མོལ་ནང་ཁུལ་ངག་ཐགོ་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་པ་
ལྟར་འདྱི་ག་དནོ་ཁང་ནས་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་འབལེ་བའྱི་གྲ་སྱིག་ཞུས་ཀང་ག་ོཐསོ་ལ་མཐའ་མར་ཐའ་ེཝན་ཆསེ་
མཐའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་གྲུབ་འབས་མ་
ཐནོ་པ་བཅས། 

༢༽ དནོ་ཚན་ ༢་༢་༦། ནང་གསལ་ལྟར་ཐའ་ེཝན་བདོ་སགོ་རྱིག་གཞུང་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དནོ་ཁང་དུ་ཕབེས་གནས་
སགོས་གསལ་སྐརོ།  

གཅྱིག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཕགོས་བསདོ་སྐབས་བཀའ་མལོ་བྱུང་དནོ་བཞྱིན། ད་ེས་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ཕུ་དཀྲུགས་
མདའ་དཀྲུགས་བདེ་མཁན་བདོ་སགོ་ལས་ཁུངས་ཟརེ་པ་ས་ོབརྒྱབས་སྐརོ་སྐབས་དརེ་དནོ་གཅདོ་དང་དྲུང་ཆ་ེགཉྱིས་ཀས་
གསལ་བཤད་གནང་ནའང་། ས་ོརྒྱག་ལུགས་རྒྱག་སངས་ཞྱིབ་ཆ་མ་གསལ་ཁར། ཐའ་ེཝན་གནས་སདོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁདོ་ལབ་
གངེ་མང་དག་ཅྱིག་ཡདོ་པ་ལྟར། བདོ་སགོ་ལས་ཁུངས་སྐརོ་ད་ེསའྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་གྲསོ་ཆདོ་དང་སྱིད་བྱུས་གཏན་
འབབེས་གཞྱིར་བཟུང་འགྲ་ོབཞྱིན་པས་ན། ད་ཆ་ས་ོབརྒྱབས་ཡདོ་ཚ།ེ ས་ོརྒྱག་ལུགས་རྒྱག་སངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཁ་
གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ།  

ལན། ཐའ་ེཝན་བོད་སགོ་ལས་ཁུངས་ས་ོབརྒྱབ་ལུགས་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འབུལ་དགསོ་ཐད། དནོ་གཅོད་རྱིམ་པའྱི་འབད་
བརནོ་སོགས་ལ་བརནེ། མཐར་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན། ཐ་ེཝན་སྱིད་བནོ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་སགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སནོ་རྱིས་ཞུས་མེད་པ་དང་། འཛནི་སོང་གྱི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ས་ེབོད་སགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་མཚམས་འཇོག  སར་
ཡོད་ཀྱི་ལས་བདེ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་།  རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ལས་དནོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཧངོ་ཀངོ་དང་། མ་ེཀའ་ོས་ེ
ཚན་ནང་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་བ་ཕུད་ལས་བདེ་མང་བ་རྱིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་ནང་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་སེ ༢༠༡༧ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚསེ་ 
༡༥ ཉྱིན་བོད་སགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ོབང་ད་ེརྱིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་ས་ོབང་ལ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ།  ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ལ་ོདའེྱི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན། ཐའ་ེཝན་གྲོས་ཚགོས་ནང་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་གྲསོ་འཆར་མྱི་འད་བ་ཁག་གསུམ་བྱུང་བ་
གཅྱིག་ཏུ་བསྱིལ་ནས་འསོ་ཤགོ་འཕངས་པར།  གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གྲངས་ ༢༩ ནས་རྒྱབ་སརོ་དང་། འཐུས་མྱི་གྲངས་ 
༡༣ ནས་ང་ོརལོ། འཐུས་མྱི་གྲངས་ ༡༡ ནས་འོས་མྱི་བླུགས་པ་བཅས་མཐར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༨ ས་ད་ོཆུ་
ཚདོ་ ༡༠ དང་སྐར་མ་ ༣༤ སྐར་ཆ་ ༡༠ ཐགོ་གྲསོ་ཚགོས་ཚགོས་གཙའོྱི་མཚན་ཐགོ་གྲོས་ཆདོ་མང་མོས་ཀྱིས་བོད་སགོ་
ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྡུ་ཟྱིན་པའྱི་ཐག་གཅདོ་གནང་། 
༣༽ དནོ་ཚན་ ༢་༢་༩། ནང་གསལ་ལྟར་ཐའ་ེཝན་ནང་བདོ་མྱི་གནས་སདོ་སྐརོ། གཅྱིག ད་ལྟ་བདོ་མྱི་གནས་སདོ་ཞུ་
མཁན་ལག་ཁརེ་མ་རག་པ་རྣམས་ཟླ་གསུམ་རའེྱི་མཚམས་ཕྱིར་ཐནོ་དགསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསལེ་ཡདོ་དམ། དམྱིགས་
བསལ་སླབོ་ཕྲུག་རྣམས་ཟླ་གསུམ་རའེྱི་མཚམས་ཕྱིར་ཐནོ་དགསོ་པ་དསེ་སླབོ་སངོ་འཐུས་ཤརོ། འགྲ་ོསངོ་འཕྲ་ོབརླག་འགྲ་ོ
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གཞྱི་ཡདོ་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སལེ་བར་ད་བར་གང་བས་ལན་གསལ་ཡངོ་བ་དང་། མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
སལེ་ར་ེམཐངོ་གྱི་ཡདོ་དམ།  

ལན།    ཐའ་ེཝན་དུ་གནས་སདོ་བདོ་མྱི་བསམ་མེད་ར་ེཟུང་ནས་ད་ེསནོ་བོད་སགོ་ལས་ཁུངས་ནང་འགྲ་ོམོང་མཁན་ཁག་
གཅྱིག་གྱིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ོབང་བར་ེཔ་ོཙམ་ལས། ལས་ཁུངས་དང་ལས་བདེ་ནྱི་རང་འཇགས་རདེ་འདུག  བོད་སགོ་ལས་
ཁུངས་ས་ོབརྒྱབ་མྱི་འདུག་ཅསེ་བཤད་པ་ལ་རྱི་བོང་ཅལ་འདགོས་ལྟ་བུ་ཡོད་ཚདོ་འདུག་པར། བོད་མྱི་མཉམ་འཛམོས་སྐབས་
འགྲེལ་བཤད་ཞུ་མོང་ཡོད་རུང་། སྱི་འཐུས་ཐའ་ེཝན་དུ་ཕབེས་སྐབས་བསར་དུ་གེང་སློང་བྱུང་བར་སྐབས་འཕྲལ་འགྲེལ་
བཤད་ཞུས་རསེ། ལབ་གེང་ད་ེརྱིགས་མུ་མཐུད་ཡོད་པ་འདྱི་ནས་ད་བར་ག་ོཐསོ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་བཅས། ད་ལྟ་བོད་མྱི་
གནས་སདོ་ཞུ་མཁན་ལག་ཁརེ་མ་རག་པ་རྣམས་ཟླ་གསུམ་རའེྱི་མཚམས་ཕྱིར་ཐནོ་དགསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདྱི་
ནས་ཤེས་རགོས་གང་ཡང་མདེ། ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་སླབོ་ཕྲུག་རྣམས་ཟླ་གསུམ་རའེྱི་མཚམས་ཕྱིར་ཐནོ་དགོས་པ་དསེ་
སློབ་སངོ་འཐུས་ཤོར། འགྲ་ོསོང་འཕྲ་ོབརླག་འགྲ་ོགཞྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡང་འདྱི་ནས་ཤསེ་རགོས་མེད། 

༨༽ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་།  

༡༽ དོན་ཚན་ ༣་༢་༡། ནང་གསལ། བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་རྒྱུ་རེན་འད་མྱིན་ལ་བརེན་ནས་བོད་མྱི་འཛིན་བཟུང་བས་པ་
ཡོད་སྐརོ་གསལ་ཐད།  

གཅྱིག ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛནི་བཟུང་བས་པའྱི་བདོ་མྱི་ག་ཚདོ་ཡདོ་དམ།  

ལན། རྱིས་ལ་ོའདྱི་ནང་བོད་མྱི་འཛནི་བཟུང་བས་པ་འདྱི་ལས་ནས་རགོས་རམ་ཞུས་པ་གྲངས་བཞྱི་བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེདག་བཞྱི་ཀར་གོད་གྲོལ་བཏང་བ་ཡདོ། སྱིར་བཏང་བོད་མྱི་འཛནི་བཟུང་བྱུང་རྱིགས་གོད་གྲལོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་
བལ་ཡུལ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚགོས་པ་གཙ་ོའགན་གྱིས་རགོས་རམ་གནང་མུས་ཡྱིན། 
གཉྱིས། འཛནི་བཟུང་བདེ་དགསོ་དནོ་གཙ་ོབ་ོགང་ལ་ཐུག་ཡདོ་དམ།  

ལན། གནད་དནོ་གཙ་ོབ་ོནྱི་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གཞནོ་སསེ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་མདེ་པའྱི་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ཀྱི་
ས་མཚམས་སུ་འཛནི་བཟུང་བས་པ་དང་། ཡང་རང་རྱིགས་བོད་ལ་ཕྱིར་ལགོས་འགྲ་ོཐབས་བདེ་སྐབས་བོད་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་
ས་མཚམས་ནས་བལ་ཡུལ་སྐརོ་སྲུང་བའྱི་འཛནི་བཟུང་བས་པ་བཅས་ཆགས་ཡོད། 
                           ༩༽ ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་།  

 ད་ེག་དོན་ཁང་ནས་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིརླབས་ཆེན་དགོངས་གཞྱི་སྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིཐད་
འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་སྣ་མང་གནང་འདུག་པར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསོད་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབེལ། སྱིར་དོན་
གཅོད་ཡོངས་ནས་རླབས་ཆེན་དགོངས་གཞྱི་བཞྱིས་གཙོས་ལམ་སོན་ཁག་ཕག་བསར་ཡོང་ཐབས་སར་ལྷག་འབད་བརོན་
དགསོ་པ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་།  

ལན། བསོད་བསགས་ཕེབས་པར་ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་སར་ལྷག་འབད་བརོན་དགོས་པ་དོན་གཅདོ་ལ་
བཀདོ་མངགས་ཞུས་ཡོད། 
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         གསུམ། ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
༡༽ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༩ ནང་། བོད་དོན་དང་འབལེ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གལ་གནད་སྐོར་བགྲ་ོགེང་དང་
གཏམ་བཤད་རྒྱ་ཆརེ་སལེ་བར་སྱིར་ཡངོས་ཀྱི་བདོ་དནོ་ཁབ་སལེ་གྱི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་ཅེས་གསལ་བའྱི་ཐད། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ བར་བརོད་གཞྱི་ཁག་མྱི་འད་བ་ ༥༤ ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་
ཀྱིས་བགྲ་ོགེང་དང་གཏམ་བཤད་སེལ་འདུག་ཀང་། དེའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་དང་གཏམ་བཤད་བས་པ་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་པས། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་རྣམས་བཙནོ་འགོ་ནས་སྡུག་
སོང་མནར་གཅོད་ཇྱི་ལྟར་མོང་བཞྱིན་ཡདོ་མེད་དང་། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པའྱི་གནས་སངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་བགྲ་ོ
གེང་དང་གཏམ་བཤད་གནང་རྱིགས་བྱུང་ཡདོ་དམ་མེད།  

ལན།  ༡༽ ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༩ ནང་། བོད་དནོ་དང་འབལེ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གལ་གནད་སྐརོ་བགྲ་ོགེང་དང་
གཏམ་བཤད་རྒྱ་ཆརེ་སལེ་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་དནོ་ཁབ་སལེ་གྱི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་ཀང་།  བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་
བཙནོ་པའྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དང་གཏམ་བཤད་ད་ེབཞྱིན་བཙནོ་འགོ་ནས་སྡུག་སོང་མནར་སདོ་ཇྱི་ལྟར་
མོང་བཞྱིན་ཡདོ་མདེ་ཅེས་པའྱི་དྱི་ལན་ནྱི། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་བཅུ་ཙམ་ལས་
མེད་སབས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་དབང་གྱིས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པའྱི་
སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་མེད་ཀང་།   འདྱི་ལས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་བཀ་ཤྱིས་ཆསོ་སོན་ལགས་ནས་བུད་མདེ་ཆབ་སྱིད་
བཙནོ་པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་ 

ཡོད་པ་དང་།  ད་ེཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢ བོད་ཀྱི་ན་གཞནོ་བགྲ་ོགེང་ཐངེས་ ༥ ལྷ་ོཕགོས་བྷངེ་ལོར་དུ་སྐོང་
ཚགོས་གནང་སྐབས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧་་་་༡༩༩༦ བར་བོད་ཀྱི་བཙུན་མས་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རདོ་ཆདེ་གདངོ་ལེན་ཇྱི་
ལྟར་བས་ཚུལ་གྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་བར་མ་ཟད།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་བུད་
མེད་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རདོ་ཆདེ་གདངོ་ལེན་ཞསེ་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་
ལགས།།  སླད་མར་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གོང་གསལ་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ད་ོསྣང་དང་འབད་
བརནོ་ཞུ་ངསེ་ཡྱིན། 

༢༽ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༢༩ ནང་། བདོ་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་སྐརོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
དང་ལས་འགུལ་བ་བཞྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་འབགོ་པ་གནས་ས་ོབས་པ་དང་། ཆུ་བ་ོཁག་ལ་ཆུ་མཛདོ་རྒྱབ་པ། གཏརེ་ཁ་བསགོ་འདོན་
གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཉམས་གུད་གཏོང་བ། ཆུ་བོ་འབག་གཙོ་(བཙོག་)དང་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ཞྱི་རོལ་བ་རྣམས་བཙན་         
(བཙོན་)འཇུག་བས་པའྱི་སྐརོ་གཏམ་བཤད་འགྲ་ོགངེ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུས་ཡདོ་ཅེས་གསལ་ཐད། བོད་ཀྱི་ཆུ་བ་ོཁག་གང་དང་གང་
ལ་ཆུ་མཛོད་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་དང་། བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་དང་གང་ནས་གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ་བསོགས་འདདོ་
བས་ཡོད་མེད། རྱིས་ལོའ་ིལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་ནས་གསེར་ཇྱི་ཙམ་བསོགས་འདོན་བས་ཡོད་མེད་ཀྱི་
བཀའ་ལན་གནང་སངོ་ཡོང་བ་བཅས།།   
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ལན། ༢༽  བོད་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་སྐོར་བདོ་ཀྱི་ཆུ་བ་ོཁག་གང་དང་གང་ལ་ཆུ་མཛདོ་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་
བརྒྱབ་ཡོད་མདེ་དང་། བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་དང་གང་ནས་གསེར་བསོགས་འདནོ་བས་ཡདོ་མདེ། རྱིས་ལའོ་ིལ་ོགཅྱིག་གྱི་
ནང་བོད་ས་ཡངོས་རགོས་ནས་གསེར་ཇྱི་ཙམ་བསོགས་འདནོ་བས་ཡོད་མདེ་བཅས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་རའེུ་མྱིག་གཤམ་གསལ། 

བདོ་ནང་གསརེ་གྱི་གཏརེ་ཁ་བསགོ་འདནོ་བདེ་སའྱི་ས་ཁུལ་ཁག 
སྱིར་བདོ་ནང་གཏེར་ཁ་བསོག་སའྱི་ས་ཚིགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མདེ་ཤསེ་ཐབས་བལ་བས་གྲངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཞྱིག་ཕུལ་ཐབས་
བལ་ཀང་གཤམ་དུ་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པས་ཤེས་རགོས་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡདོ།  
བོད་ནང་གཏེར་རྱིགས་འད་མྱིན་ཡོད་པར་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཚིགས ༡༦༨ ལྷག་ངསོ་ཟྱིན་ཐུབ་པ་བྱུང་། ད་ེདག་
ལས་གསེརཁ་ོནའྱི་གཏེར་ཁའྱི་ས་ཚགིས ༢༢ དང་གཏེར་ཁ་གཞན་དང་འདསེ་ནས་ཡོད་པའྱི་གསརེ་གྱི་གཏེར་ཁའྱི་ས་ཚགིས 
༤༡ འདུག  ད་ེབརནེ་བོད་ནང་ཁནོ་བསམོས་གསེར་ཡདོ་པའྱི་གཏརེ་ཁའྱི་ས་ཚིགས་ ༦༣ ལྷག་ཡདོ་པ་བརོད་ཐུབ། 
ཐ་ོགཞུང་འདྱིས་ནང་གསརེ་གྱི་གཏརེ་ཁ་ཡོད་པའམ་བསགོ་བཞྱིན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡོད། 
༡༽བདོ་རང་སངོ་ལངོས་ཁངོས། ༡༽ནག་ཆུ་ཁུལ་གྱི་ནག་ཆུ་རངོ་། ༢༽གཞྱིས་ར་ེཁུལ་གྱི་འབངོ་པ་རངོ་། ༣༽ལྷ་ོཁ་ཁུལ་
གྱི་ལྷུན་ར་ེརངོ་། ༤༽ཆབ་མད་ོཁུལ་མཛ་ོསང་རངོ་། ༥༽རངོ་ངསོ་མ་ཟྱིན་པ་གཅྱིག  ༦༽མངའ་རྱིས་ཁུལ་སྤུ་ཧེང་རངོ་། 
༧༽མངའ་རྱིས་ཁུལ་སེར་ར་ེརངོ་། ༨༽ཆབ་མད་ོཁུལ་ག་ོའཇ་ོརངོ་། ༩༽ཆབ་མད་ོཁུལ་སྨར་ཁམས་རངོ་། ༡༠༽ལྷ་ོཁ་
ཟངས་རྱི་རངོ་། ༡༡༽ལྷ་ོཁ་མཚ་ོསྨད་རངོ་། ༡༢༽ནག་ཆུ་ཁུལ་ནག་ཆུ་རངོ་ནང་གསརེ་གྱི་གཏེར་ཚགིས ༤ འདུག 
༡༣༽གཞྱིས་ར་ེཁུལ་བཞད་མཐངོ་སྨོན་རངོ་ནང་གསརེ་གྱི་གཏེར་ཚགིས ༥ འདུག ༡༤༽  
༢༽མཚ་ོསནོ་ཞྱིང་ཆནེ། ༡༽ རྨ་ལྷ་ོཁུལ་རབེ་གངོ་རངོ་། ༢༽ ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁྱི་འདུ་རངོ་། ༣༽ ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཆུ་དམར་
ལེབ་རངོ་། ༤༽ མག་ོལོག་ཁུལ་དགའ་བད་ེརངོ། ༥༽ མག་ོལོག་ཁུལ་པདྨ་རངོ་། ༦༽ མཚ་ོནུབ་ཁུལ་མང་ན་ེགྲོང་ཁེར་
ནང་གསརེ་གྱི་གཏརེ་ཚགིས ༤ འདུག  ༧༽མཚ་ོནུབ་གརོ་མ་ོགྲརོ་ཁེར་ནང་གསརེ་གྱི་གཏེས་ཚགིས ༢ འདུག  ༨༽ 
མཚ་ོབང་མད་ོལ་རངོ་ནང་གསརེ་གྱི་གཏེར་ཚགིས ༢ འདུག ༩༽ཟྱི་ལྱིང་གྲོང་ཁེར་གསེར་ཁགོ་རངོ་།  
༣༽ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆནེ། ༡༽ཀན་ལྷ་ོཁུལ་གཙདོ་གྲངོ་ཁེར་ཁ་ག་སདོ་རྱི་ག་ཡུལ་ཚ།ོ ༢༽ཀན་ལྷ་ོཅ་ོན་ེརངོ་། ༣༽ཀན་ལྷ་ོ
ཁུལ་བ་ར་ེརངོ་། ༤༽ཀན་ལྷ་ོཁུལ་རྨ་ཆུ་རངོ་།1717 ༥༽ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རངོ་།  
༤༽སྱི་ཁནོ་ཞྱིང་ཆནེ། ༡༽དཀར་མཛསེ་བདོ་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་རངོ་ཁག  ༢༽དར་མད་ོརངོ་ནང་གསརེ་གྱི་གཏེར་
ཚགིས ༢ འདུག  ༣༽དཔལ་ཡུལ་རངོ་ནང་གསརེ་གྱི་གཏེར་ཚགིས ༢ འདུག  ༤༽ཉག་རངོ་རངོ་ནང་གསརེ་གྱི་གཏརེ་
ཚགིས ༢ འདུག  ༥༽ལྱི་ཐང་རངོ་། ༦༽རའུ་རངོ་གསེར་ཁ་ཡུལ་ཚ་ོལམ་པ་ས་ེབ། ༧༽རངོ་བག་རངོ་། ༨༽དཀར་མཛསེ་
རངོ་རྒྱ་བ་ོལ། ༩༽དཀར་མཛསེ་རངོ་། ༡༠༽དཀར་མཛསེ་ཁུལ་(xiasai) ༡༡༽རྨྱི་ལྱི་རང་སངོ་རངོ་།  
༥༽རྔ་བ་ཁུལ་བདོ་རྱིགས་རང་སངོ་ཁུལ་གྱི་རངོ་ཁག། ༡༽ རྣམ་འཕེལ་རངོ་། ༢༽བསང་ཆུ་རངོ་ནང་གསརེ་གྱི་གཏརེ་
ཚགིས ༦ འདུག  ༣༽རྔ་བ་ཁུལ་ས་ཚགིས་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བའྱི་གསརེ་གྱི་གཏེར་ཚགིས ༣ འདུག  
༦༽ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆནེ། ༡༽བད་ེཆནེ་བོད་རྱིགས་རང་སངོ་ཁུལ་བད་ེཆནེ་རངོ་། 
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                                          བདོ་ནང་ཆུ་མཛདོ་ཁག 

 
 
 
 
 

                                              ཡར་ཀླུང་གཙང་པ།ོ 

ཨང་། ཆུ་མཛོད་མྱིང་། རངོ་། ཁུལ གནས་བབས། 

༡ Da Gu ཟངས་རྱི ལྷ་ོཁ། འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢ Ba Yu ཟངས་རྱི ལྷ་ོཁ། འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༣ Jie Xu ཟངས་རྱི ལྷ་ོཁ། འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤ Zang Mu རྒྱ་ཚ། ལྷ་ོཁ།  2014 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༥ Jia Cha རྒྱ་ཚ། ལྷ་ོཁ། 2020 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༦ Leng Da རྒྱ་ཚ། ལྷ་ོཁ། ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༧ Zhong Da སྣང་རངོ་། ཀངོ་པ།ོ ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༨ Lang Zhen སྣང་རངོ་། ཀངོ་པ།ོ ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ།  

༩ Motuo མ་ེཏགོ ཀངོ་པ།ོ འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༡༠ Daguaiwan མ་ེཏགོ ཀངོ་པ།ོ འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༡༡ Daduqia མ་ེཏགོ ཀངོ་པ།ོ འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 
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འབྱི་ཆུ། 

ཨང་
གྲངས། 

ཆུ་མཛོད་མྱིང་། རངོ་། ཁུལ། གནས་བབས། 

༡ Xia Er Jia 
 

རྔ་བ་ རྔ་བ། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༢ Ba La 
 

རྔ་བ་ རྔ་བ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༣ Da Wei 
 

འབར་ཁམས། རྔ་བ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༤ Bu Si Gou 
 

འབར་ཁམས། རྔ་བ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༥ Shuang Jiang Kou 
 

འབར་ཁམས། རྔ་བ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༦ Jin Chuan 
 

ཆུ་ཆནེ། རྔ་བ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༧ Ba Di 
 

འདབ་པ། དཀར་མཛསེ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༨ Dan Ba 
 

འདབ་པ། དཀར་མཛསེ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༩ Hou Zi Yan 
 

དར་མད།ོ དཀར་མཛསེ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༠ Chang He Ba 
 

དར་མད ོ དཀར་མཛསེ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༡ Huang Jin Ping 
 

དར་མད ོ དཀར་མཛསེ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༢ Lu Ding 
 

ལགས་ཟམ། དཀར་མཛསེ། 
 

བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༣ Ying Liang Bao 
 

ལགས་ཟམ། དཀར་མཛསེ། འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༤ Da Ni Kan Duo 
 

སེར་ཤུལ། དཀར་མཛསེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 
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༡༥ Wen Bo Si 
 

སེར་ཤུལ། དཀར་མཛསེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༡༦ Ren Qing Ling 
 

སེར་ཤུལ། དཀར་མཛསེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༡༧ Re Ba 
 

 དཀར་མཛསེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༡༨ A Da 
 

 དཀར་མཛསེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༡༩ Ge Ni 
 

 དཀར་མཛསེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༢༠ Tong Ha 
 

 དཀར་མཛསེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༢༡ Ma Ri Ji 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢༢ Ya Ge 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢༣ Lu Ma Ri 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢༤ Nieqiahe  ཡུལ་ཤུལ། 
  

བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢༥ Re Qin 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢༦ De Qu Kou 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢༧ Le Yi 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢༨ Gen Zhou 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༢༩ La Gong 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 
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༣༠ Li Xin 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༣༡ Ce Fang 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༣༢ Xi Rong 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༣༣ Shai La 
 

 ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༣༤ Guo Tong 
 

སེར་ཤུལ། 
ཡུལ་ཤུལ། 

དཀར་མཛསེ། 
ཡུལ་ཤུལ། 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༣༥ Gang Tuo 
 

འཇ་ོམདའ། 
ས་ེདག།ེ 

དཀར་མཛསེ། 
ཆབ་མད།ོ 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༣༦ Xu long   ཡུན་ནན་བད་ེཆནེ། འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༣༧ Kongtsi Rawa( 
Benzilan ) 

 
 
བད་ེཆནེ། 

ཡུན་ནན་བད་ེཆནེ། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༣༨ Yan Bi 
 

འཇ་ོམདའ། 
ས་ེདག།ེ 

དཀར་མཛསེ། 
ཆབ་མད།ོ 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༣༩ Bo Luo 
 

འཇ་ོམདའ། 
དཔལ་ཡུལ། 

དཀར་མཛསེ། 
ཆབ་མད།ོ 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤༠ Ye Ba Tan (Yeba 
Rapids) 
 

ག་ོའཇ།ོ 
དཔལ་ཡུལ། 

དཀར་མཛསེ། 
ཆབ་མད།ོ 
 

2017 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤༡ La Wa 
 

སྨར་ཁམས། 
འབར་ཐང་། 

དཀར་མཛསེ། 
ཆབ་མད།ོ 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤༢ Ba Tang 
 

སྨར་ཁམས། དཀར་མཛསེ། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 



22 

 

འབར་ཐང་། ཆབ་མད།ོ 
 

༤༣ Su Wa Long 
 

སྨར་ཁམས། 
འབར་ཐང་། 

དཀར་མཛསེ། 
ཆབ་མད།ོ 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤༤ Chang Bo 
 

སྨར་ཁམས། 
འབར་ཐང་། 

དཀར་མཛསེ། 
ཆབ་མད།ོ 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤༥ Ri Mian (Xu Long) 
 

ས་ེརངོ་། 
བད་ེཆནེ། 

དཀར་མཛསེ། 
བད་ེཆནེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༤༦ Ben Zi Lan 
 

ས་ེརངོ་། 
བད་ེཆནེ། 

དཀར་མཛསེ། 
བད་ེཆནེ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤༧ Upper Tiger Leaping 
Gorge (Long Pan) 
 

རྒྱལ་ཐང་། བད་ེཆནེ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤༨ Liang Jia Ren 
 

 
རྒྱལ་ཐང་། 

བད་ེཆནེ། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༤༩ Li Yuan 
 

རྒྱལ་ཐང་། བད་ེཆནེ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

 
 
                                                          རྨ་ཆུ། 

ཨང་
གྲངས། 

ཆུ་མཛོད་མྱིང་། རངོ་། ཁུལ། གནས་བབས། 

༡ Maerdang རྨ་ཆནེ། མག་ོལགོ  2018 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢ Yangqu བག་
དཀར། 

མཚ་ོལྷ།ོ 2016 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༣ Laxiwa  ཁྱི་ཀ  མཚ་ོལྷ།ོ 2010 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 
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༤ Li gorge  ངསོ་མ་ཟྱིན། 1999 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༥ Da Gorge  ངསོ་མ་ཟྱིན། 1998 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༦ Longgyangxia  གསརེ་
ཆནེ། 

མཚ་ོལྷ།ོ 1992 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

 
                                                 རྒྱལ་མ་ོདངུལ་ཆུ། 

ཨང་
གྲངས། 

ཆུ་མཛོད་མྱིང་། རངོ་། ཁུལ། གནས་བབས། 

༡ Jinchuan   རྔ་བ། འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢ Badi  རྔ་བ། Completed 

༣ Yingliang  དཀར་མཛསེ། འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༤ Songta 
 

 ཉྱིང་ཁྱི། 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ།  

༥ Emi 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ།  

༦ Angqu 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ།  

༧ Luola 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ།  

༨ Lalong 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༩ Yeba 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༡༠ Nujiangqiao  
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ།  

༡༡ Kaxi 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 
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༡༢ Tongka 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༢ Xingrong 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༤ Luohe 
 

 ཆབ་མད།ོ 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ།  

༡༥ Reyu 
 

ར་ེཡུལ།  འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༦ Shading 
 

དཔལ་
འབར། 

ཆབ་མད།ོ 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༧ Jiquan 
 

འབྱི་རུ། ནག་ཆུ། 
 

བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༨ Chalong 
 

 ནག་ཆུ། 
 

བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༩ Anning   འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༢༠ Danba  རངོ་
བག  

དཀར་མཛསེ།  འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 
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ར་ཆུ། 

ཨང་
གྲངས། 

ཆུ་མཛོད་མྱིང་། རངོ་། ཁུལ། གནས་བབས 

༡ Long Qing Xia 
 

ར་སདོ། ཡུལ་ཤུལ། 
 

བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༢ Ang Sai 
 

ར་སདོ། ཡུལ་ཤུལ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༣ Dong Zhong 
 

 ཁམས། 
 

ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་
པ།  

༤ Guo Duo 
 

 ཁམས། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༥ Xiang Da 
 

 ཁམས། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༦ Ru Yi 
 

 ཁམས། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༧ Lin Chang 
 

 ཁམས། 
 

འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༨ Ce Ge 
 

 ཁམས། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༩ Yue Long 
 

བག་གཡབ། ཆབ་མད།ོ  འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༠ Ka Gong 
 

བག་གཡབ། ཆབ་མད།ོ  ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་
པ།  

༡༡ Ban Da 
 

མཛ་ོསང་། ཆབ་མད།ོ  ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་
པ།  

༡༢ Ru Mei 
 

སྨར་ཁམས ཆབ་མད།ོ  འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༣ Gu Xue 
 

སྨར་ཁམས། ཆབ་མད།ོ  ས་ཚིགས་རྨང་གཞྱི་གྲ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་
པ།  
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༡༤ Baita 
 

ཆབ་མད།ོ ཆབ་མད།ོ  འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། 

༡༥ Gu Shui 
 

བད་ེཆནེ་རངོ་། ཡུན་ནན་བད་ེཆནེ་ཁུལ། 
 

འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་བཞྱིན་པ། 

༡༦ Guo Nian 
 

བད་ེཆནེ་རངོ་། ཡུན་ནན་བད་ེཆནེ་ཁུལ། Cancelled  

༡༧ Wu Nong Long 
 

བད་ེཆནེ་རངོ་། ཡུན་ནན་བད་ེཆནེ་ཁུལ། 2019 བཟུང་བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ། 

 
ཡར་ཀླུང་གཙང་པ་ོ།  ཁོན་བསམོས་ ༡༡  བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ ༢  འཆར་གཞྱིའམ་འཛུགས་སྐྲུན་བདེ་བཞྱིན ༩ 
 
ར་ཆུ། ཁོན་བསམོས་ ༡༧ བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ ༢ འཛུགས་སྐྲུན་བདེ་བཞྱིན ༡༥ 
 
འབྱི་ཆུ། ཁོན་བསམོས་ ༤༩ བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ ༤ འཛུགས་སྐྲུན་བདེ་བཞྱིན ༤༥ 
རྨ་ཆུ། ཁོན་བསམོས་  ༦ བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ ༦ 
 
རྒྱལ་མ་ོདངུལ་ཆུ། ཁོན་བསམོས་ ༢༠ བེད་སདོ་བདེ་བཞྱིན་པ ༢ འཛུགས་སྐྲུན་བདེ་བཞྱིན ༡༨  
                                    བཅས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༥ ལ་ཕུལ། 
 


