༈ བོད་རང་དབང་སྒར་་ངས་བས་ནས་མི་་ོ་ ༥༩ འཁོར་བའི་གསམ་བཅའི་་ས་སན་ྲནོག་
སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཡོོངས་ྱབ་ཏུ་་ྤྒ་་བའི་གསང་འིིན་
༄༅་ ་ཕྱི་་ོ་ ༡༩༥༩ ་ོའ་ིད་རིང་གི་ཉིན་མོར་བོད་ཀི་་་་ས་་་སར་བོད་མི་སྒར་སྐྱ་ྱོ་མོ་ོན་གནོན་ན་སོང་
ིག་མང་པོས་མ་བགོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐན་་གི་སོ་ནས་་་དམར་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུངང་་་ནི་བའི་
སྒར་་ངས་བས་པར་ ་་གཞུང་གིས་སག་གནོན་བས་ཏྒ་བོད་མི་མང་པོ་བསད་ྨས་བས་ནས་་ོ་ ༥༩
འཁོར་བའི་་ས་སན་་གི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀི་་ོ་རས་ྲནོག་བ་ྒད་་་མྒད་པའི་ི་ངན་་ྒས་སན་བྒད་
དགོས་པའི་་ས་་ཚེས་ཤིག་ཡོིན་ནའང ྐབས་དྒར་བོད་ཆོ་་ཁ་གསམ་་གི་བོད་མི་་ཚོས་རོག་་་གཅིག་བསི་་
་གིས་སོ་ནས་བོད་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་གས་་འདོན་བས་ཡོོད་པ་ནི་ྤོབས་པ་བྒད་འོས་པ་ནིག་ཡོིན་
ཕྱི་་ོ་ ༡༩༥༩ ་ོའ་ི་ྒས་ནས་ད་བར་གནིས་བཞུགས་བོད་མི་་ཚོས་་་གཞུང་གི་བཙན་གནོན་དང་
ག་ག་རྩུབ་ཅན་་གི་སྲིད་ྱས་་་མི་འདོད་པའི་ིམ་འགྱར་ན་སོན་ཆྒད་ ནི་བའི་སོ་ནས་ིམ་པ་འས་མིན་་གི་་ས་
འགུ་་བར་མ་ཆད་པར་ྤྒ་་ཡོོད་པའི་ནང་ནས་གནི་་་ཆྒ་ཤས
ོ ་ནི་ཕྱི་་ོ་ ༡༩༨༧ དང་་ ཕྱི་་ོ་ ༡༩༨༨ ཕྱི་་ོ་
༡༩༨༩ སོ་སོའ་ིནང་གི་ནི་བའི་ངོ་ོོ་་ཁག་དང་་ ཕྱི་་ོ་ ༢༠༠༨ ་ོའ་ིས་བི་ནི་ོོ་་ཆྒན་མོ་བཅས་ཡོིན་ འདི་
་ོ་ནི་ཕྱི་་ོ་ ༡༩༨༨ ་ོའ་ིནི་བའི་ངོ་ོོ་་ྱང་ནས་་ོ་སམ་ཅ་འཁོར་བ་དང་ཕྱི་་ོ་ ༢༠༠༨ ་ོའ་ིནི་ོོ་་ཆྒན་མོ་
ྱང་ནས་་ོ་བཅ་འཁོར་བའི་་ས་སན་ཡོང་ཡོིན་ དྒ་བནིན་ཕྱི་་ོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུངང་འ་ཚེ་མྒད་ནི་བའི་ྲནོག་
ནས་ “བོད་་་རང་དབང་དགོས་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒན་པོ་མཆོག་བོད་་་གདན་འསྒན་ཞུ་དགོས་ ”
ནྒས་བོད་མི་རིགས་ཀི་མངོན་འདོད་གས་་འདོན་བ་ཆྒད་བོད་ནང་བོད་མི་ ༡༥༢ ཀིས་གཅིག་་ྒས་གཉིས་
མཐད་ཀིས་རང་ུས་མྒར་བསྲྒགས་གནང་ཡོོད་ ཉིན་གསམ་་གི་གོང་་་ཨ་མདོ་ྨྒེ་་་མ་ནས་ཡོིན་པའི་རང་
་ོ་ ༤༤ ཅན་་གི་་ཚེ་ཁོ་ཡོིས་་་གཞུང་གི་བོད་་་འཛིན་པའི་སྲིད་ྱས་་་ངོ་ོོ་་་གིས་རང་ུས་མྒར་
བསྲྒགས་གནང་ནས་འདས་གོངས་ས་སོང་ཡོོད་ དྒར་བརྒན་ད་བར་བོད་བན་སན་སྲིད་མི་རིགས་དང་རང་དབང་
གི་དོན་་་ུས་སྲོག་་ོངས་སོད་བོས་བཏང་གནང་མཁན་་གི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་འདས་གསོན་ཡོོངས་་་
་ྒས་སན་དང་གུས་བཏུ་ད་ཞུ་ར་ཡོིན་
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་་ནག་མི་དམངས་སི་མཐན་་་་ཁབ་ཀིས་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ནས་བཙན་འལ་་་གིས་བོད་ས་ཡོོངས་
རོགས་བཙན་བཟུངང་བས་པ་ནས་ད་བར་བོད་དང་བོད་མིའི་ྲནོག་བ་ོད་ཀིས་མི་་ངས་པའི་གཏོར་བཤིག་དང་་
སག་སོང་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོོད་ ་ག་པར་་་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་དང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་་་མྒད་བོོ་
ྲནབས་ དྒ་བནིན་བོད་ཀི་རི་་ང་དང་ས་ཆར་་་མིང་བཏགས་པ་དང་་ མི་རབས་གསར་པ་་ཚོར་་་མིང་
འདོགས་རའི་མ་ཚོན་བོད་ཡུ་་་་ཡུ་་་་བསར་རའི་འཆར་གནི་ལན་པའི་ནི་སག་གི་སྲིད་ྱས་ཇི་འས་ནིག་
ྤྒ་་ཡོང གནིས་བཞུགས་་་ཆྒ་མི་མང་ནས་སྒམས་ཤ་གས་གོང་མྲནོར་བསྐྱྒད་དྒ་བོད་མིའི་རང་དབང་དང་་
བོད་ཀི་ཐན་མོང་མ་ཡོིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་་ ྐད་ཡོིག ཁོར་ཡུག་་ང་སྐྱོབ་སོགས་ཀི་ཆྒད་རང་གི་
ུས་སྲོག་ཚུན་བོས་བཏང་བས་ནས་རང་ས་རང་་ང་དང་་ ་ག་པར་མི་རབས་གསར་པ་་ཚོས་་་ནག་
གཞུང་གི་ཁྲིམས་སིག་ཁག་དང་མཐན་པའི་ྲནོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ྲནོབ་ྲནང་་ོད་་ྒན་་གིས་བོད་མིའི་རང་
དབང་འྲནབ་་ོད་འདི་བནིན་འ་ཚེ་མྒད་ནི་བའི་ྲནོག་ནས་རན་སྐྱོང་བྒད་བནིན་པ་ནི་དགའ་ྤོབས་བ་འོས་པ་
ནིག་ཡོིན་ དྒ་ཡོང་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་བ་ན་མྒད་པའི་དད་འཁྲིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒན་པོ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་་མ་ན་སོན་དང་མཛད་འིིན་ གནན་ཡོང་གནིས་བཞུགས་་་ཆྒ་མི་མང་གི་ཞུམ་པ་
མྒད་པའི་སིང་ན་སོབས་དང་འགྱར་བ་མྒད་པའི་་ག་བསམ་ དྒ་བནིན་བཙན་བོ་་བོད་མི་ིམས་ནས་བོད་མི་
མང་གི་མགིན་་ཚབ་པ་བས་ཏྒ་འབད་སྒྲུབ་གང་ནས་བས་པ་བཅས་་་བརྒན་ནས་ བོད་་་་ས་འགྱར་་གིས་
བོད་གནིས་བྒས་གཉིས་ས་་གར་ནས་ད་ཆ་་ོ་དག་ཅར་ཉྒ་ན་ཡོང་བོད་ཀི་བདྒན་དོན་འྲནབ་་ོད་མ་ཡོ་་བར་
གནས་་ཚད་གོང་མྲནོར་འགོ་བནིན་ཡོོད་པ་བཅས་་་བརྒན་ འཛམ་གིང་གི་་་་ཁབ་མང་པོའ་ིགཞུང་དང་་
དད་འཁྲིད་ མི་མང་བཅས་ནས་བོད་དང་བོད་མིར་ག་ང་སྒམས་མཉམ་བསྐྱྒད་དང་་བ་སྐྱོར་ཇྒ་མྲནོར་འགོ་
བནིན་ཡོོད་ ་་་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་གོས་་ཚོགས་འཐས་མིའི་བོད་དོན་་བ་སྐྱོར་་ཚོགས་པ་ཡོོད་པ་དང་་ དྒ་
བནིན་བོད་དོན་་བ་སྐྱོར་བ་་ཚོགས་སྒར་ཡོང་མང་པོ་ཡོོད་
་་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་གནི་་འི་འགོ་བ་མིའི་ྲནོབ་ྲནང་་ ཆོས་དད་རང་དབང་་ོ་རྒ་ནས་་ོ་རྒར་ཇྒ་
སག་ཏུ་་གཏོང་བནིན་ཡོོད་པ་་་་སིའི་སན་ྲནོ་ཁག་ནང་གས་་འདོན་བས་འ་ག་ན་ནིབ་་ས་ཞུ་དགོས་མ་
མྲནོང ་་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ྲནོག་ཕྱོགས་ཡོོངས་ནས་དོ་དམ་ན་སངས་འཛིན་བྒད་ཆྒད་ “ཆོས་
ུགས་་ས་དོན་་གི་སྲོ་་ཡོིག་”ོྒར་བར་བསྐྱར་བཅོས་ཀིས་འདི་་ོའ་ིཕྱི་ཟ་ ༢ པ་ནས་དངོས་ས་་ག་བན་སར་
བྒད་འགོ་བཙགས་ཡོོད་པ་དྒས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ྲནོག་ྔར་བས་དམ་བསགས་ཆྒ་་་གཏོང་ར་
ཡོིན་པ་སོས་མི་དགོས་པ་ནིག་ཡོིན་ ་་ནག་གཞུང་གིས་བ་་ང་སར་དང་་ ཡོ་ཆྒན་སར་གཉིས་ཀི་་་ཤག་
གཏོར་བཤིག་དང་་་བཙན་ན་སོང་ིག་མང་པོ་ཕྱིར་འདད་བས་པའི་གནས་ཚུ་་ཡོོངས་གགས་ཡོིན་པར་སོང་
བསྐྱར་བཤད་བྒད་དགོས་མ་མྲནོང འོན་ཀང་ད་ཆ་བ་་ང་སར་དྒ་བནིན་་མ་ད་གཉིས་ས་བགོས་ཏྒ་ཆོས་སྒ་
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ཆྒན་པོ་དྒའི་འཛིན་སྐྱོང་ཆོས་མྒད་ས་བའི་་་ནག་གཞུང་གི་་ས་བྒད་ ༢༠༠ ྐོར་་གིས་བྒད་ར་ཡོིན་པའི་
གནས་ན་སངས་་ས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་བབ་ཇི་འས་ཡོིན་པ་གས་་པོ་ཤྒས་ཐབ་
དྒ་ཙམ་མ་ོད་་་ནག་གཞུང་ནས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ངོངས་དང་་ ཁུ་་ རོང་ོྒར་བ་བཅས་སོ་སོར་
གཏན་འབྒབས་བས་ནས་་ོ་ངོ་ ༥༠ ་ག་སོང་ཡོོད་པ་དང་་ དྒའི་རིང་་་བོད་རིགས་ཤས
ྒ ་ཡོོན་དང་་ འཇོན་
ྲནང་་ མི་རིགས་ཀི་ཡུ་་གོམས་གཤིས་ུགས་ྲནོག་རས་ིོང་སོགས་གང་ཅིའི་ྲནད་ནས་་་རིགས་ཤིག་་ས་
་ག་པ་ཡོོད་ནའང་་ བོད་རང་སྐྱོང་ངོངས་ཀི་གོ་དབང་མྲནོ་ཤོས་ཀི་དམར་་ཚོགས་དང་ཆྒར་ད་བར་བོད་རིགས་
གཅིག་ཀང་བྐོ་གནག་བྒད་ིོང་མྒད་ དྒ་བནིན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རོང་དང་ཁུ་་བཅས་་འང་དམར་
་ཚོགས་དང་ཆྒ་བོད་རིགས་བྐོ་གནག་བས་པ་ྱ་་ཆྒར་དཀོན་པོ་རྒད་ དྒ་ནི་བོད་མི་རིགས་་་ཡོིད་ཆྒས་མི་
བྒད་པ་མ་ོད་ མི་རིགས་དབྒ་འབྒད་བས་པ་གས་་པོ་རྒད་
་ོ་ལར་བོད་རང་དབང་སྒར་་ངས་ཀི་ཉིན་མོའ་ི་ས་སན་ྔ་ནབ་ཏུ་་བོད་ཀི་་་་ས་་་ས་དང་་ བོད་ཀི་ས་
ཁུ་་གནན་ཁག་ཏུ་་སག་ཆས་ྤས་པའི་དམག་མི་ྔ་་ོ་་ས་འབོར་ཆྒ་བ་གང་སར་འགྒམས་འཇོག་གིས་
དམིགས་བས་་དམ་བསགས་བྒད་བནིན་ཡོོད་པ་ལར་འདི་་ོ་ཡོང་གཅིག་མཚུངས་ཡོིན་འ་ག དྒ་ཙམ་མ་
ོད་བོད་མིའི་ྲནོག་ྱོན་ཡོོངས་ནས་དམ་བསགས་ཇྒ་ཆྒར་གཏོང་ཆྒད་ཉྒ་ཆར་བོད་རང་སྐྱོང་ངོངས་སི་བདྒ་ྲནིང་
ོྒར་བས་ནག་གཤྒད་ཕྱོགས་གཏོགས་ཀི་ཁྲིམས་འག་་ཉྒས་གསོག་ྲནྒར་འདོན་བ་རའི་བར་ྱབ་དོན་་ཚན་ཉྒར་
གཉིས་ཡོོད་པ་དྒ་དག་་་བལས་ན་བོད་མིའི་ྲནོག་དམ་བསགས་ཇྒ་ཆྒར་གཏོང་ར་ཡོིན་པ་གས་་པོ་མངོན་་གི་
འ་ག བར་ྱབ་དྒའི་ནང་དད་མའི་་མ་ྐོར་སི་་བསགས་བས་པ་ཡོིན་ན་་ོག་སོད་དང་ཁ་ྲལ་་བ་ཡོིན་པའི་
ཉྒས་འལགས་བས་ཏྒ་ྲནྒར་འདོན་་གིས་རང་རྒག་གཏོང་དགོས་ྐོར་བ་ོད་འ་ག བྒད་བབ་དྒ་དག་་་བལས་ན་
ཁ་ྲལ་་བྒད་མཁན་ངོ་མ་ནི་ས་གནས་ཀི་དབང་འཛིན་པ་་ཚོ་རྒད་ཅྒས་་ཚོར་ཤ་གས་ཆྒན་པོས་བ་ོད་འདོད་ྱང་་
་་གཞུང་གིས་ཕྱི་་ོ་ ༡༩༩༤ ཙམ་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མི་
མང་གཉིས་ཁ་ྲལ་་གཏོང་རའི་སྲིད་ྱས་བཟུངང་ནས་དངོས་ཤ་གས་བརད་གསམ་་གི་་ས་འགུ་་ྤྒ་་བནིན་
ཡོོད་ནའང དྒ་ནི་་ས་ནམ་ཡོང་འའགབ་ྲནབས་མྒད་པ་ནིག་ཡོིན་ གང་་གས་ཤྒ་ན་བོད་གངས་ཅན་ངོངས་ཀི་
་་ྐ་་འྱགས་མཆོག་འཇིག་རྒན་དབང་ུག་མིའི་ིམ་པར་རོ་་བ་༸་་་དབང་ས་ིྒང་རིམ་བོན་ནི་བོད་མི་
རིགས་ཀི་མགོན་སྐྱབས་ཡོིན་པས་ཇི་སྲིད་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ནམ་གནས་བར་དྒ་སྲིད་་་ཁ་ྲལ་་ྲནབས་
མྒད་པ་ནིག་ཡོིན་ ་་ནག་གཞུང་གིས་བྒད་བབ་དྒས་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྒམས་ཁམས་་་གསོ་ྲནབས་ྲལ་་
བའི་ྨ་ཁ་བོོ་བནིན་པ་མ་ོད་ ་་གཞུང་ནས་ག་་ཆྒར་བ་ི་བའི་“བརན་་ིང་”དང་“མི་རིགས་འཆམ་
མཐན་”ོྒར་བ་ཡོང་ཡོོང་ྲནབས་མྒད་པའི་ར་ྱྒན་གཙོ་བོ་ནིག་ཀང་ཡོིན་པ་དབང་འཛིན་པ་་ཚོས་ངོས་འཛིན་
ཐབ་པ་དགོས་
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ཉྒ་ཆར་བོད་ནས་འབོར་བའི་འིིན་ཡོིག་གི་ནང་དོན་ལར་ན་ “བོད་རང་སྐྱོང་ངོངས་ཀི་་ོ་ྔ་་ཚན་ ༡༢ ཀི་
འཆར་གནིའི་འོག་གོང་དཀར་གནམ་ྲནང་་་བསྐྱྒད་འགབ་པའི་་ྒས་ནས་ཕྱི་་ོ་ ༢༠༡༧ ཟ་ ༩ པའི་བར་་ས་
ཐང་ནང་གནམ་ྲནང་གི་ཉྒ་འཁོར་དང་་ གོང་དཀར་རོང་རང་་་་་རིགས་ ༢༥༠༠༠ ཙམ་གནིས་ཆགས་ནས་
གནམ་ྲནང་དང་འྲལྒ་་བའི་་ས་རིགས་ིམས་་་རིགས་དྒ་་ཚོར་ྤོད་བནིན་ཡོོད་འ་ག ་ས་ཐང་ནང་ས་
ཁུ་་ཆུང་ཆུང་དྒ་འས་ནིག་ཏུ་་་་མི་འབོར་ཆྒན་དྒ་འས་གནས་ྤོ་བས་པ་དྒས་་་ས་གོང་ྱྒར་ྲནྒ་བའི་བོད་ཀི་གོང་
ྱྒར་ཆྒ་ཁག་ནང་་་མི་གནིས་ྤོས་ཀི་གངས་འབོར་ནི་བསམ་ཡུ་་་ས་འདས་ངྒས་རྒད་ དྒ་དང་གཅིག་
མཚུངས་གོང་གསྒབ་གོང་བར་་ཅན་་་བསར་རའི་སྲིད་ྱས་འོག ད་ལའི་ཆར་བོད་རང་སྐྱོང་ངོངས་ཀི་རོང་
ཁག་ ༧༤ སོ་སོ་དང་དྒ་དག་གི་ྱབ་ཁོངས་ཁག་་་་་རིགས་གནིས་ྤོས་ཀི་གནས་ན་སངས་གཏན་ནས་གྒང་
གི་མྒད་” ཅྒས་དཔྒ་མ་ཚོན་་་སངས་ཡོོད་ མི་འབོར་འྱོན་ཆྒ་ྤོ་ཤ་གས་ཀི་གནད་དོན་དང་་ དཔ་་འབོར་་གི་
ཁྒ་ྱན་་་་ནང་ནས་བོད་ཀི་ས་ཁུ་་ཁག་ཏུ་་གནིས་ྤོས་བས་པའི་་་རིགས་་ཚོར་ཡོོང་བནིན་པའི་ར་མ་ཚན་
སོགས་ནི་བོད་ནང་བརན་་ིང་མྒད་པ་དང་ངོ་ོོ་་ཡོོང་བའི་ྱྒན་་་ངོ་མ་ཡོང་དྒ་རྒད་
དྒ་བནིན་བར་ྱབ་དྒའི་ནང་ྐད་ཡོིག་་ང་སྐྱོང་བྒད་པར་མི་རིགས་རིང་ུགས་ཀི་བསམ་བོ་སི་་
བསགས་ཡོིན་པར་བསད་དྒ་རང་རྒག་གཏོང་ར་ཡོིན་ུགས་བ་ོད་པ་ནི་་་ནག་མི་དམངས་སི་མཐན་་་་
ཁབ་ཀི་་་ཁྲིམས་ཀི་དོན་་ཚན་བནི་པའི་ནང་མི་རིགས་་ཚང་མར་“རང་ཉིད་ཀི་ྐད་དང་ཡོི་གྒ་སོད་པ་དང་གོང་
་་ྤྒ་་རའི་”རང་དབང་འགན་་ང་བས་ཡོོད་ནྒས་པ་དང་ཡོོངས་ས་བོ་་བ་ནིག་ཡོིན་ བོད་རང་སྐྱོང་
ངོངས་ཀི་འགོ་་ས་་ཚོས་བྒད་བབ་དྒ་དག་ནི་་་་ཁབ་ཀི་་་ཁྲིམས་་་བ་ི་བཀར་མི་བྒད་པ་ནིག་དང་་ སོས་
ས་བོད་མི་་ཚོར་དམིགས་བས་་སང་ཟུངག་བྒད་པ་གས་་པོ་ཡོིན་ གོང་སོས་བར་ྱབ་དྒ་བོད་རང་སྐྱོང་ངོངས་
གཅིག་པུ་མིན་པར་མ་ཚོ་་ོ་ྲནྒ་བའི་བོད་རིགས་ས་ཁུ་་གནན་་འང་བཏང་འ་ག་པ་ནས་བོད་མིར་སག་གནོན་
དང་དམ་བསགས་བྒད་རའི་་ག་ཆ་གསར་པ་ནིག་ཡོིན་པ་ར་འིོད་ཡོོང་གི་འ་ག
་་ནག་མི་དམངས་སི་མཐན་་་་ཁབ་ཀི་་་ཁྲིམས་ཀི་དགོངས་དོན་འོག་ནས་བོད་ཀི་ྐད་ཡོིག་་ང་
ྤྒ་་བས་པར་ཁ་ྲལ་་་གི་ཉྒས་འལགས་བས་ཏྒ་བཙོན་འགག་བས་པའི་བོད་མི་ན་གནོན་བིིས་དབང་ུག་
འི་་་་གོད་གོ་་གཏོང་དགོས་པ་ད་རྒས་བསྐྱར་ནན་བྒད་ར་ཡོིན་ ཁོང་གོད་གོ་་དགོས་པའི་རྒ་འ་ན་
་ཚོགས་སྒར་མང་པོས་ཀང་གནང་བ་ལར་དོན་འྲལས་སོན་པའི་རྒ་བ་བྒད་བནིན་ཡོོད་ གནན་ཡོང་བོད་མི་་ཚོས་
ཁྲིམས་མཐན་ྲནོབ་ྲནང་་ང་སྐྱོབ་དང་མངོན་འདོད་ཁག་ནི་བའི་སོ་ནས་བཏོན་པ་ཙམ་་འང་ཁ་ྲལ་་་གི་ཉྒས་
འལགས་བས་ཏྒ་འཛིན་བཟུངང་བཙོན་འགག་དང་སག་གནོན་སོགས་བྒད་བནིན་པ་མ་ཚམས་འཇོག་དང་་ གར་
སོང་ཆ་མྒད་་་གྱར་བའི་ཀན་གོིགས་པཎ་ཆྒན་དགྒ་འ་ན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་དདས་ཉྒས་མིང་ཅི་
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རིགས་འོག་བཀག་ཉར་དང་བཙོན་འགག་བས་པའི་བོད་མི་ིམས་འི་་་་གོད་གོ་་གཏོང་དགོས་པ་བ་ོད་
ར་ཡོིན་
གནན་ཡོང་ད་རྒས་ཀི་གོ་ྐབས་དང་བབན་ནས་ཞུ་རའི་བོ་འ་ཚབ་བྒད་དགོས་པའི་གནས་ཚུ་་ནིག་་་
ཉྒ་ྔོན་ཕྱི་ཟ་ ༢ ་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ཀི་རིག་དངོས་ནང་ནས་་་ཆྒ་ཤོས་ཡོིན་པ་དང་་ དྒ་བནིན་མཉམ་འྲལྒ་་
་་་་ཚོགས་ཀི་ཤྒས་ཡོོན་དང་་ རིག་གཞུང ་ཚན་རིག་བཅས་ཀི་་ན་་ཚོགས་ (UNESCO) ཀི་་་ཆྒའི་རིག་
དངོས་་ང་སྐྱོབ་ཁོངས་ས་བནག་པའི་་་ལན་གཙག་་ག་ཁང་་་མྒ་སྐྱོན་ྱང་བ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཙམ་མིན་
པར་ འཛམ་གིང་ྱོན་ཡོོངས་ཀི་བོ་ྱམ་བྒད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ནིག་ཡོིན་ ་་ནག་དདས་གཞུང་དང་བོད་
རང་སྐྱོང་ངོངས་སྲིད་གཞུང་གཉིས་ཀས་མྒ་སྐྱོན་དྒའི་འྱང་་་དང་་ སྐྱོན་ཆག་ག་་ཚོད་ྱང་ཡོོད་མིན་་གི་ྐོར་
་་གནས་ཚུ་་ཁ་གས་་ནིག་ད་བར་བཤད་མྒད་ ང་་ཚོས་ཤྒས་པའི་ཁུངས་ལན་གནས་ཚུ་་ལར་ན་གཙག་
་ག་ཁང་གི་ས་གསང་ཐགས་རྒན་་་ཆྒན་མང་པོ་ད་རྒས་ཀི་མྒ་སྐྱོན་དྒས་འཇིག་ཡོོད་་ཚོད་འ་ག ་་ནག་
གཞུང་གིས་གནས་ཚུ་་འགྒབས་་ང་བྒད་ལངས་་་བལས་་ཚེ་་་ལན་གཙག་་ག་ཁང་གི་ས་གསང་ཐགས་
རྒན་ིམས་་་གསོ་ྲནབས་ྲལ་་བའི་གནོད་སྐྱོན་་ཚབས་ཆྒ་ྱང་མྒད་དམ་སམ་པ་དང་་ ་ག་པར་མྒ་སྐྱོན་་གི་
འྱང་ྱྒན་་་ཡོང་དོགས་གནི་ཆྒན་པོ་མི་བྒད་ཀ་མྒད་ཀི་གནས་ན་སངས་ཤིག་རྒད་ དྒར་བརྒན་མཉམ་འྲལྒ་་
་་་་ཚོགས་ཀི་འྲལྒ་་ཡོོད་་ཚན་པའི་ས་་ཚབ་དང་་ ་་་སིའི་གསར་འགོད་པ་བཏང་ནས་མྒ་སྐྱོན་་གི་འྱང་་་
དང་སྐྱོན་ཆག་ཇི་ྱང་ྐོར་་་ནིབ་འགག་མྲནི་་ཕྱིན་པ་བྒད་རར་འབོད་ས་་མྲནའ་གཅིག་ཏུ་་བྒད་ར་ཡོིན་
དྒ་བནིན་བོད་ྱོན་ཡོོངས་ས་ཡོོད་པའི་གནའ་དྒང་གི་་་ཆྒའི་རིག་དངོས་ིམས་་་བདག་་ང་ནན་པོ་བྒད་
དགོས་པ་དང་སད་ཕྱིན་ད་རྒས་ལ་དའི་ཉམས་ཉྒས་མི་འྱང་བའི་དམ་འཛིན་དགོས་པ་ཡོང་འབོད་ས་་བྒད་ར་
ཡོིན་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒན་པོ་མཆོག་གིས་་ས་རན་་་རྒ་བ་བོང་ས་དང་ག་སིག་སག་ས་
ནས་བྒད་དགོས་པའི་བཀའ་སོབ་ྱྒབས་བནིན་པ་ལར་ ཕྱི་་ོ་ ༢༠༡༧ ཟ་ ༡༠ པའི་ནང་་་་སིའི་གནས་
་ཚད་ལན་པའི་ ༥་༥༠ འཆར་སྣང་གི་་ཚོགས་འ་་ཆྒན་པོ་ནིག་བྐོངས་ཡོོད་ ་ཚོགས་འ་་དྒའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་
ནི་དད་མའི་་མ་་གི་སྲིད་ྱས་གནིར་བནག་་་ནག་གཞུང་དང་གོས་མོ་་འགོ་འལགས་ཐབ་ྲནབས་ཀིས་་ོ་
ྔའི་ནང་བོད་རིགས་ཡོོངས་་་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོོང་ྲནབས་འབད་བ་ོན་བྒད་ར་དང་་ ཅི་ན་སྒ་
བོད་དོན་བདྒན་མྲནའ་གས་་རར་་ོ་ྔ་བཅ་་ས་འགོར་ྱང་ན་ཡོང་བོད་མིའི་སིག་འལགས་འདི་་་མཐད་
སྲ་བརན་རན་གནས་ཐབ་པ་བས་ཏྒ་བོད་མིའི་རང་དབང་འྲནབ་་ོད་རན་སྐྱོང་བྒད་རའི་ུགས་འཆར་ནིག་
ཡོིན་ ་་ནག་གི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་གནད་དོན་འདི་བནིན་་ས་འ་གངས་བས་ནས་ཡོ་་འགོ་བའི་ུགས་
དམིགས་ནི་་ས་ནམ་ཡོང་མི་འའགབ་པའི་་ིས་་ོག་ཅིག་ཡོིན་པ་ངོ་ྤོད་གས་་པོ་བྒད་ར་ཡོིན་ དྒར་བརྒན་་་
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ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ནི་ཅིན་ྱིང་གི་ྐབས་གཉིས་པའི་་ས་ཡུན་རིང་བོད་མིར་སག་གནོན་བྒད་པའི་སྲིད་ྱས་
་་བསྐྱར་ནིབ་དང་་ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ས་་ཚབ་དང་གོས་མོ་་བསྐྱར་མཐད་ཀིས་བོད་ཀི་གནད་དོན་གོས་
མོ་་་གི་་མ་ནས་ྲནག་གཅོད་བྒད་པའི་རྒ་བ་དང་འབོད་ས་་བསྐྱར་ནན་བྒད་ར་ཡོིན་ དྒ་དང་ཆབས་ཅིག་ཡོོ་
རོབ་གོས་་ཚོགས་ྲནྒ་བའི་བོད་་འི་གོས་མོ་་བསྐྱར་མཐད་ཡོོང་རར་ྔ་ཕྱིར་་བ་སྐྱོར་གནང་མཁན་་གི་
་ཚོགས་སྒར་ཡོོངས་་་ཐགས་་ྒ་ཆྒ་ཞུ་ར་ཡོིན་
ཕྱི་་ོ་ ༡༩༦༠༠ ་ོར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒན་པོ་མཆོག་གི་དད་འཁྲིད་འོག་བོད་ཆོ་་
གསམ་ཆོས་བརད་དང་བཅས་པའི་དད་འཁྲིད་་ཚོས་གནས་མཆོག་རོ་་ྒ་གདན་་་ཆིག་བསི་་གོང་ད་གཅིག་
གྱར་བྒད་རའི་མནའ་གན་མཐ་མོ་ཆྒ་བནག་པ་ལར་ བོད་མི་་ཚོ་ནང་ཁུ་་ཆོ་་ཁ་དང་་ ཆོས་ུགས་ ུང་
་ཚན་སོགས་ཀི་འྲནྒན་འྱྒར་མྒད་པར་བོད་མི་ནང་ཁུ་་ཆིག་བསི་་དམ་ོབ་ཡོོད་ཀང་་ བར་ྐབས་བཙན་
བོ་་བོད་མིའི་སི་་ཚོགས་ནང་ཆོ་་ཁའི་འྲནྒན་འྱྒར་ཡོོང་བནིན་པའི་གནས་ན་སངས་ནི་བོ་ྱམ་་གི་རང་བནིན་
་ས་མ་འདས་ དྒའི་ྱྒན་པས་གནིས་བཞུགས་བོད་མི་མང་སྒམས་ཤ་གས་ཆགས་གནི་དང ་ག་པར་བོད་
མིའི་འྲནབ་་ོད་་འང་གནོད་གནིར་གྱར་ན་དྒ་བས་བོ་འ་ཚབ་བྒད་དགོས་པ་ནིག་རྒད་ ང་་ཚོ་བོད་མི་ནང་ཁུ་་
་གི་མཐན་སི་་་་དོ་ྱོག་ྱང་ནས་བོད་མིའི་བདྒན་དོན་འྲནབ་་ོད་ཀི་ནས་པ་ཉམས་ར་དྒ་ང་་ཚོར་མི་དགོས་པ་
དང་་་གཞུང་་་དགོས་པ་དྒ་ཆགས་ཀི་ཡོོད་ དྒ་བནིན་ཅོ་་ཆུང་འགའ་ཤས་ྱ་རོ་་པོའ་ིབྒད་སོད་འོག་ཚུད་
ནས་བོད་མི་ནང་ཁུ་་འཁག་གནིའི་་ག་ཆར་འགྱར་ན་་ཚད་་ས་བོ་་བའི་ྲནབས་སག་གི་གནས་ན་སངས་
ཤིག་རྒད་ དྒ་འས་སོང་ཙང་བྒས་འབོར་བོད་མི་་ཚང་མས་ཆིག་བསི་་་གི་གོང་དའི་ནས་པ་སྲ་བརན་དགོས་
པའི་འབོད་ས་་ནན་པོ་བྒད་ར་ཡོིན་ སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒན་པོ་མཆོག་གི་དད་འཁྲིད་དང་
བཀའ་སོབ་་མ་ན་སོན་འོག་བོད་མི་ིམས་ཡོ་རབས་སོད་བོང་དང་་ ནང་ཁུ་་མཐན་སི་་དམ་ོབ་ཡོོད་པའི་
ར་མ་ཚན་་་བརྒན་ནས་ ་་གར་དང་་་་སི་ྱོན་ཡོོངས་ནང་བོད་དང་བོད་མིར་་བ་སྐྱོར་དང་ག་ང་
སྒམས་མཉམ་སྐྱྒད་འྲནོབ་བནིན་ཡོོད་པ་་ཚང་མས་བོ་ངྒས་དགོས་ར་ག་་ཆྒན་པོ་ཡོིན་
དྒ་བནིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བོད་རིགས་གནོན་སྐྱྒས་ིམས་གནའ་དྒང་ཟུངང་འྲལྒ་་་གི་ཤྒས་ཡོོན་་གི་
ུག་པའི་འདབ་ཤོག་གཉིས་ལན་ཡོོང་རར་ཐགས་བ་ོན་དང་བཀའ་སོབ་རིམ་ྱྒབས་ལར་ གནིས་བྒས་
གཉིས་ས་འཁོད་པའི་མི་རབས་གསར་པ་་ཚོས་དྒང་་ས་ཀི་ཤྒས་ཡོོན་དང་་ ྱད་པར་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཐན་
མོང་མ་ཡོིན་པའི་ྐད་ཡོིག་དང་་ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་་་སངས་པ་བས་ཏྒ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་མ་བརག་
པ་དང བོད་ཀི་་ོ་རས་ཤྒས་པའི་ྲནོག་ནས་ང་་ཚོའི་མྒས་པོ་དང་མི་རབས་ོན་པ་་ཚོའི་ས་་ས་ཇི་བསྐྱོན་
ིམས་སན་པའི་ཡུ་་་་བནག་ན་སྒ་་་དོན་ྲནོག་་་མཐད་ཤ་གས་སྣོན་་ག་དགོས་པའི་འབོད་ས་་བྒད་ར་ཡོིན་
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འདི་་ོ་ནི་བོད་མི་ིམས་བཙན་བོ་་་་འབོར་ནས་མི་་ོ་ ༦༠༠ ་་ཁ་བལ་བའི་སན་གསོའ་ི་ས་་ཚིགས་
ཤིག་ཀང་ཆགས་ཀི་ཡོོད་ དྒ་ཡོང་ཕྱི་་ོ་ ༡༩༥༩ ་ོའ་ིཟ་ ༣ ་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བོད་མི་རིགས་དང་བན་སན་སྲིད་
ཀི་དོན་་་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒན་པོ་མཆོག་རང་ཡུ་་དང་ན་་་གྒས་ནས་ྱྒབས་ྲནོན་་གིས་ཟ་
དྒའི་་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་་་གར་་གི་ས་ྲནོག་་་ནབས་སོར་བདྒ་བར་འཁོད་ཐབ་ཡོོད་ དྒ་བནིན་བོད་མི་ཁྲི་ིག་
འགའ་ཤས་བོད་ཀི་ྱིམ་མ་ཚེས་་་བ་་འབག་གསམ་སོ་སོའ་ིནང་འབོར་བ་ནས་བཟུངང་ྱིམ་མ་ཚེས་་་་
ཁབ་དྒ་དག་གི་གཞུང་མང་ནས་མཐན་འགྱར་རོགས་ྱན་་་ཆྒ་གནང་བནིན་དང ་ག་པར་་་གར་གཞུང་
མང་ནས་བིིན་གན་་ཟ་ྲལ་་བའི་རོགས་མགོན་ནི་་ས་ནམ་ཡོང་བ་ྒད་ྲནབས་མྒད་པ་ནིག་ཡོིན་པས་ ་་
གར་གཙོ་བཟུངང་བོད་མི་འ་ས་སོད་བ་ཡུ་་་གི་གཞུང་དང་མི་མང་ིམས་་་བཀའ་སིན་་ྒས་སན་་གི་ཚུ་་་་
ཐགས་་ྒ་ཆྒ་ཞུའི་་ས་རིམ་བང་བསིགས་ཡོོད་པ་ལར་་ང་བ་ི་ཞུ་ར་ཡོིན་
དྒ་རིང་གོ་ྐབས་འདི་བརད་བོད་མི་ིམས་་་བིིན་ཤིན་ཏུ་་ཆྒ་བའི་་་གར་དདས་སའི་གཞུང་མང་དང་་
་་་སི་ྱོན་ཡོོངས་་་གནས་པའི་བོད་མིའི་ཐན་མོང་མ་ཡོིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་པ་སར་གསོ་
དང་་ བོད་མིའི་རང་དབང་སར་གསོའ་ིབདྒན་དོན་འྲནབ་་ོད་་་་བ་སྐྱོར་གནང་མཁན་་གི་གཞུང་དང དད་
འཁྲིད་ གོས་་ཚོགས་དང་གོས་་ཚོགས་ཀི་འཐས་མི་ དྒ་བནིན་་ཚོགས་སྒར་བཅས་ཡོོངས་་འང་ཐགས་་ྒ་བ་
མྒད་་་ཆྒ་ཞུ་ར་དང་་ ཇི་སྲིད་བོད་གནིས་བྒས་གཉིས་མཉམ་འཛོམས་མ་ྱང་བར་་་མཐད་ནས་་བ་སྐྱོར་
གནང་བའི་རྒ་ས་་ཞུ་ར་ཡོིན་
མྲནའ་དོན་ སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒན་པོ་མཆོག་ས་་ཚེ་ནབས་པད་བྐ་་བ་ར་བརན་ཅིང་
ཐགས་ཀི་བནྒད་དགོངས་མྲནའ་དག་གྒགས་མྒད་ྷན་་གིས་འའགབ་པ་དང་་ གནིས་བྒས་མཉམ་འཛོམས་ཀི་
ྐ་་བོང་གི་ཉི་མ་མ་གོགས་ནས་མྱར་་་འཆར་བའི་སོན་འ་ན་ཤ་གས་སག་ཞུ་ར་བཅས་ སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཕྱི་
་ོ་ ༢༠༡༨ ཟ་ ༣ ་ཚེས་ ༡༠ ་་་ ་་
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