
༄༅།། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༨ ནས་ ༡༩ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ལོ་འཁོར་
ཚོགས་ཆནེ་ཐངེས་གཉྱིས་པ་ཧྥ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ས་པ་རེ་སྱིའྱི་རྱིག་པ་ཆོས་ཚོགས་སུ་འཚོག་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཁག་
གཤམ་གསལ། 
 
དམྱིགས་བསལ་གསོ་ཆདོ། 
 
ལྷར་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙུག་རྒྱན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅྱིང་གཟྱིགས་
པ་ཆནེ་པོ་མཆོག་ནྱི་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་མྱིའྱི་གཟུགས་སུ་བོན་པའྱི་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ། འཇྱིག་རནེ་ཞྱིའྱི་བད་ེདདེ་དཔོན། ས་སངེ་༧རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་
མགོན་སྐྱབས། བླ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་འཁྱིད། བླང་དོར་གྱི་ལམ་སོན་པ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བླ་སོག་
ཡྱིན། རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆ་ེསྱི་དང་སོས་སུ་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་མགོན་པོ་གང་ཉྱིད་སྐུ་ཚ་ེ༧ཞབས་པད་སྱིད་
མཐའྱི་བར་དུ་བརན་ཅྱིང་བཞུགས་པའྱི་གསོལ་འདབེས་ཆདེ་གུས་འབངས་ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་
ཐུགས་འགན་གཙསོ་བཞསེ་ཀྱི་མྱི་མང་གྱིས་ཟླ་རརེ་ལྷག་པ་དང་པོ་ཉྱིན་མོར་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་སྱི་མོས།   
 
ཐུགས་སྣང་།  (ཡོ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་སོ་སོས་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུ། ཡུ་རོབ་ཕོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
གཉྤྱིས་ནས་བོད་རྤྱིགས་ཚོགས་པའྤྱི་དྲ་རྒྱའྤྱི་ནང་དུས་ནས་དུས་སུ་སྐུལ་སོང་གནང་རྒྱུ།) 
 

གསོ་གཞྱི་དནོ་ཚན།   ༡ 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཡོ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་
ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་དང་པོའ་ིསྦར་སྱི་ལོ་ནའྱི་བོད་ཁང་དུ་ཚགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་ཁག་ལ་ལག་བསར་ཇྱི་བདེ་ཀྱི་ལས་
བསོམས་སྙན་སནོ་དང་གོ་བསྡུར། 

གསོ་ཆདོ།   ༡  
ལས་དོན་ལག་བསར་འཁལེ་བ་ཕུད། མ་འགྲུབ་ཁག་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ། 
ཐུགས་སྣང་།   (ཚགོས་ཐངེས་དང་པོའ་ིགོས་ཆདོ་ལག་བསར་གནང་བསད་རྣམས་ཀྱིས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ།) 

 

གསོ་གཞྱི་དནོ་ཚན།  ༢ 

ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཐོག་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དགོངས་འགལ་མདེ་སྒྲུབ་
རྒྱུ་དང་།  རང་གཞུང་གྱི་མཛད་བྱུས་ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། 



ཀ  བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་སྐོར་གོ་བསྡུར།     
 (དམྱིགས་བསལ་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར།) 

ཁ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ (ངེས་ཅན་འབུལ་བསྡུ་དངུལ་དབེ་ལྗང་ཁུ།) དང་། བོད་དོན་
 དྭང་བླངས་ངེས་མདེ་ཞལ་འདབེས (དབེ་སོན་པོ་) བསྡུ་དངུལ་གཉྱིས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སྐོར། 

ག ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕ་དང་། བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་འབད་སྒྲུབ་སྐོར། 

ང་། མྱི་འབོར་གངས་བཤརེ། 

ཅ། གཞན། 

 

གསོ་ཆདོ།  ༢ 

ཀ། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། 

༡༽  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོ་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་བདེ་སོ་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ།  

༢༽   བོད་དོན་གོ་རོགས་གོང་འཕལེ་ཡོང་སད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོབ་ཁྱིད་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
 ངོ་སོད། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་བཟོས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་བཅས་མཚནོ་པའྱི་གོག་
 བརྙན་ཁག་གཟྱིགས་འབུལ་གང་མང་ཞུ་དགོས།   

༣༽ གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆདེ་དོན་གཅདོ་ཁག་བརྒྱུད་རང་གཞུང་དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་
 ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་རེན་སྦྱར་བའྱི་སོ་ནས་དག་ེརྒན་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོྦྱང་གོ་སྱིག་ཆདེ་འབོད་
 སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།  

༤༽ ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་དབར་ཁར་ ༼summer camp༽རྱིག་གཞུང་
 ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ། 

 ཐུགས་སྣང་།    (གོང་གསལ་ཨང་ ༡,༢ ,༤  བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཁག་སོ་སོས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཨང་ ༣ 
 དོན་གཅོད་སོ་སོའམ་ཐུན་མོང་ནས་ཞུ་གནང་རྒྱུ།) 

ཁ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ (ངེས་ཅན་འབུལ་བསྡུ་དངུལ་དབེ་ལྗང་ཁུ།) དང་། བོད་དོན་
 དྭང་བླངས་ངེས་མདེ་ཞལ་འདབེས་ (དབེ་སོན་པོ་) བསྡུ་དངུལ་གཉྱིས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སྐོར། 



 བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོས་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཉྱིན་མོ་གསར་གཏོད་དང་འབལེ་
 དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཚགས་ཚུད་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ།   

 ཐུགས་སྣང་།   (འབལེ་ཡོད་དནོ་གཅོད་དང་ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་གནང་རྒྱུ།) 

ག ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕ་དང་། བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་འབད་སྒྲུབ་སྐོར། 

 དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་༧རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་རྱིམ་དང་བསན་སྱིད་
 རྱིམ་གོ་ཐད་བཀོད་ཁབ་ཅྱི་གནང་ལྟར་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་དགོས་སྨྲས་མདེ་ཐོག ས་གནས་སོ་སོས་རང་དོན་
 རང་གཅསེ་སོ་ནས་ཆོས་སོད་བདེ་སོ་གང་མང་སལེ་རྒྱུ།  

 ཐུགས་སྣང་། (འབལེ་ཡོད་དོན་གཅོད་དང་ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་གནང་རྒྱུ།) 

ང་། མྱི་འབོར་གངས་བཤརེ། 

 དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མྱི་འབོར་གངས་བཤརེ་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལམ་སོན་ཅྱི་ཕབེས་ལྟར་བོད་
 རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ལག་བསར་འཐུས་ཚང་ཞུ་རྒྱུ།      

 ཐུགས་སྣང་།  (འབལེ་ཡོད་དནོ་གཅོད་དང་ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་གནང་རྒྱུ།) 

 

གསོ་གཞྱི་དནོ་ཚན།  ༣ 

 ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་སལེ་ཕགོས་སྐརོ་ག་ོབསྡུར། 

ཀ  ཚགོས་ཐངེས་དང་པོའ་ིགོས་ཆདོ་ནང་།ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཡོ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ཐུན་མོང་གྱིས་གཞྱི་
 རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་སྱི་སེན་རྒྱལ་ས་(Madrid) མཌེྱིཌ་དུ་སལེ་རྒྱུའྱི་སྱི་
 མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་གྱིས་གོ་
 སྱིག་ཐུབ་མདེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ིགསུམ་དུས་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་སྐོར། 

ཁ། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གཉྱིས་རའེྱི་མཚམས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ཡོ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ཐུན་མོང་གྱིས་
 གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚིགས་གཤམ་གསལ་ལྟར་གཏན་འབབེས་སོན་ཟྱིན་ལ་
 སྐྱར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་མྱིན་སྐོར། 

ཕྱི་ལ།ོ ༢༠༢༣ ༢༠༢༥ ༢༠༢༧ ༢༠༢༩ ༢༠༣༡ ༢༠༣༣ 

ས་གནས ཨྱི་ཀྲ་ལྱི། ན་ེརྡར་ལེན། རྗར་མནྱི། ཕ་རན་སྱི། སུད་སྱི། སྦལེ་ཇམེ། 



ག རྒྱ་ནག་པ་ེཅྱིན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས ༤ ནས་ཚེས་ ༢༠ བར་དགུན་དུས་ཨོ་ལེམ་པྱིག་(2022 
 Beijing Winter Olympic)རདེ་འགན་ཚུགས་གཏན་ཁལེ་བར་བརནེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ཞྱི་རྒོལ་གྱི་
 ལས་འགུལ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཐུབ་མྱིན་སྐོར། 

ང་། བོད་དོན་དྭང་བླངས་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་Voluntary Tibet Advocacy Group            

         (V TAG)གོ་རོགས་སེལ་ཕོགས་སྐོར། 

ཅ། ཁུང་རྱི་ (Confucius Institute) བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་སྐརོ། 

ཆ། གཞན། 

 

གསོ་ཆདོ།  ༣ 

ཀ   འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སངས་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་དབང་གྱིས་ལས་འགུལ་ཕྱིར་འཐནེ་བས།  

ཁ།    སོན་མའྱི་གོས་ཆོད་དགངོས་དོན་ལག་བསར་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ།   

ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༣ ༢༠༢༥ ༢༠༢༧ ༢༠༢༩ ༢༠༣༡ ༢༠༣༣ 

ས་གནས ཨྱི་ཀྲ་ལྱི། ན་ེརྡར་ལེན། རྗར་མནྱི། ཕ་རན་སྱི། སུད་སྱི། སྦལེ་ཇམེ། 
                                                                                                                                           
ཐུགས་སྣང་།  (གོང་གསལ་ལོ་དུས་གཏན་འཁལེ་ལྟར་རེས་སྐོར་གནང་རྒྱུ།) 

 ག    རྒྱ་ནག་པ་ེཅྱིན་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢4444ལོར་འཚོག་འཆར་ཡོད་པའྱི་ཨོ་རེད་སྐབས་ལས་འགུལ་སལེ་ཕོགས།  

༡༽     ལས་འགུལ་སྐབས་འཕདེ་དར་སངེ་ Save Tibet, Boycott Beijing 2022་དང།   Stop    
Genocide in Tibet,  Boycott Beijing 2022 ཞསེ་གཅྱིག་གྱུར་འཁོད་དགོས་རྒྱུ།     

ཐུགས་སྣང་།   (བརོད་ཚིག་གཏན་འབབེས་ལྟར་གཅྱིག་གྱུར་མཚུངས་གནང་རྒྱུ།)      

༢༽     བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོས་གནས་སོད་ས་གནས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡ པའྱི་ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ལས་
འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ།  

ཐུགས་སྣང་།  (ས་གནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ། ལས་འགུལ་ཇྱི་སེལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ི
དྲ་རྒྱ་ནས་ཐད་གཏོང་གནང་རྒྱུ་དང་། སུད་དོན་ཁང་དུ་ཚགོས་པ་སོ་སོའ་ིལས་འགུལ་གྤྱི་འདྲ་པར་གཏོང་གནང་རྒྱུ།) 



 

༣༽      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢་ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དོྲའ་ིཆུ་ཚདོ་༢ པ་ནས་ ༥ པ་བར་སུད་སྱིའྱི་གོང་ཁརེ་
ལོ་ཟན་༼Lausanne༽དུ་སུད་སྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་ལས་འགུལ་སལེ་སྐབས་ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་
ཡོངས་ནས་སྐུ་ཚབ་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ།   

ཐུགས་སྣང་།  (ཡུ་རོབ་ཕོགས་བཞུགས་བོད་མྤྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་ལམ་སོན་འགོ་སུད་སྱིད་དང་ལྱིག་
ཏན་སྱི་ཊྱིཡན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་གོ་སྤྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་མྤྱི་
མང་གང་མང་མཉམ་བཞུག་གནང་རྒྱུ།) 

༤༽    ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་སངེ་ནས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་འཕལ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། 
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཞུང་འབེལ་མྱི་སྣ་མཉམ་ཞུགས་མྱི་གནང་བའྱི་ Diplomatic Boycott སྙན་ཞུ་ལུང་པ་སོ་
སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྱིད་གཞུང་ཁག་ལ་འབུལ་རྒྱུ།   

ཐུགས་སྣང་། (ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ་སྦར་སྱིལ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཕུད། འཕོས་
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་སོ་སོའ་ིགནང་རྒྱུ།) 

ང་།     བོད་དོན་དྭང་བླངས་ཞུ་གཏུགས་ V-TAG ལས་འགུལ་དང་འབལེ་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་
ཁབ་ཇྱི་ཕབེས་ལྟར་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུ།     

 ཐུགས་སྣང་།  (བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་ཕབེས་མཚམས་འབལེ་ཡོད་སོ་སོའ་ིལག་བསར་གནང་རྒྱུ།) 

ཅ།     ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཁུང་རྱི་བསྱི་གནས་ཁང་གྱིས་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབག་གོན་ནས་བོད་དོན་དྲྱིལ་
བསགས་ལོག་པ་དང་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་འཁོག་བཤད་དང་། འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལ་ཐ་ེ
གཏོགས་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རོགས་སེལ་ནས་སོ་བརྒྱག་དགོས་པའྱི་ལས་འགུལ་གང་ཐུབ་
སལེ་རྒྱུ།   

ཐུགས་སྣང་།  (སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉྤྱིས་དང་། འབལེ་ཡོད་དོན་གཅོད་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གྱིས་
གནང་རྒྱུ།) 

 

གསོ་གཞྱི་དནོ་ཚན།   ༤ 



རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་དང་ས་གནས་ཆབ་སྱིད་དཔོན་རྱིགས་ཁག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་གོ་བསྡུར། 

 

གསོ་ཆདོ།  ༤ 

༡༽     བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཁག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་དང་ས་གནས་ཆབ་སྱིད་དཔོན་
རྱིགས་ཁག་ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་སར་ཡོད་འབལེ་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་མྱི་སྣ་གཞན་
པར་འབལེ་བ་གསར་བཟོ་གནང་རྒྱུ།   

ཐུགས་སྣང་། (སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉྤྱིས་དང་། འབལེ་ཡོད་དོན་གཅོད་དང་བོད་རྱིཌ་ཚཌོ་པ་ཐུན་མོང་གྱིས་གནང་རྒྱུ།) 

༢༽     གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་སའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་དང་། རྣམ་ཀུན་ནས་གནས་ཡུལ་གྱི་མྱི་སརེ་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་ཆབ་སྱིད་པ་ཚོར་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འབོད་སྐུལ་གནང་རྒྱུ།  

ཐུགས་སྣང་། (སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྤྱིས་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིགནང་རྒྱུ།) 

༣༽     བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་འབལེ་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་མཛད་
སོ་ཁག་ལ་སྐུ་མགོན་དུ་གདན་ཞུ་གནང་རྒྱུ།  

ཐུགས་སྣང་། (འབལེ་ཡོད་དོན་གཅོད་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གྱིས་གནང་རྒྱུ།) 

 

གསོ་གཞྱི་དནོ་ཚན།  ༥   གཞན། 

ཡོ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་ཆནེ་ཐངེས་ ༣ པའྱི་ཚོགས་ཡུལ་དང་། ཚགོས་ཡུན། ཚོགས་དུས་
གཏན་འབབེས། མ་འངོས་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་དང་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ཇྱི་
དག་ེསྐོར། 

གསོ་ཆདོ།  ༥ 

ཀ   སྐབས་རྗསེ་མའྱི་ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་ཆནེ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་
ཨ་ེཌ་ལརེ་འཚོག་རྒྱུ་གཏན་འཁལེ། ༼ཟླ་ ༧ པའྱི་གཟའ་མཇུག་གསུམ་པ་བཞྱི་བ་གང་རུང་ལ་གཏན་འཁེལ་རྒྱུ།༽ 



ཐུགས་སྣང་།  (ཨྤྱི་ཊ་ལྤྱི་བོད་རྤྱིགས་ཚོགས་པའྤྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་འཁལེ་ནམ་བྱུང་མཚམས་སུད་སྤྱི་དོན་ཁང་དུ་ཡྤྱིག་
ཐོག་སོན་ཚུད་ནས་ལན་འབུལ་གནང་རྒྱུ།) 

ཁ།     སྐབས་རྗསེ་མའྱི་ཚོགས་ཆནེ་སངེ་གནས་བབ་ལ་གཞྱིག་ཏ་ེབུད་མདེ་རྒྱུན་ལས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུར་
འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ།  

ག     སྐབས་རྗསེ་མའྱི་ཚོགས་ཆནེ་སྐབས་སུ་གོས་གཞྱིར་གཞྱིག་ཏ་ེགཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་ནམ་དཔྱ་
ཁལ་འགན་འཛནི་མཉམ་ཞུགས་བ་ཐབས་གནང་རྒྱུ།  

ང་།     སྐབས་རྗསེ་མའྱི་ཚོགས་ཆནེ་སྐབས་སུ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚགོས་གཞོན་
ཕབེས་རྒྱུ་དང་། ད་ེམ་བྱུང་ཡང་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་ངེས་པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།  

ཐུགས་སྣང་།  ( གོང་གསལ་ཨང་། ( ཁ། ག དང་ ང་།) བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་སོ་སོའ་ིཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ། 

                                                                                                  རོགས་སོ།  






