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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༦ ལོའི་

ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ནང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བཙུགས་ཤིང་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་རང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལྟེ་གནས་ཁང་འདིས་བརྒྱུད་རིམ་ཞིབ་ཚགས་ཤིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉམས་ཞིབ་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་རྩ་

འཛིན་དམ་སྲུང་ཐོག་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ལ་དུས་ལྟར་རྟོག་ཞིབ་

བྱས་ཏེ་གནད་དོན་རྣམས་ཡིག་ཚགས་སུ་འགོད་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་སོགས་སུ་བདེན་དཔང་གཞི་རྩར་བཞག་པའི་ཞུ་གཏུག་དང་ཡར་ཞུ་

རྒྱག་བཞིན་ཡོད། རྒྱུན་དུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་གྲུབ་

དོན་རྣམས་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དང་ཆེད་དོན་སྙན་ཐོ། བསྒྲགས་གཏམ། གསར་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་

ལམ་ནས་དུས་ལྟར་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་གོ་རྟོགས་མཐོར་

འདེགས་ཡོང་ཐབས་ལ་དམིགས་ནས་ལོ་ལྟར་ཟབ་སྦྱོང་དང་ཤེས་ཡོན་བརྗེ་རེས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྣ་

མང་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ལས་གཞི་སྦྱོང་

བརྡར་དང་། རྒྱུ་ཆ་མཁོ་སྤྲོད།  བརྩམས་ཆོས་ཡིག་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཅག་

གི་ནུས་སྟོབས་སྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལས་ལ་འབད་པ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆར་ལྟེ་གནས་ཁང་འདིའི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་དང་།  ལས་

འཆར་དོ་དམ་པ་རྒན་པ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་བ་ལགས། རྩིས་པ་དང་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ་གཅིག་

ལྕོགས་ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ་ལགས། ཉམས་ཞིབ་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་དང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་

ལགས། དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ཉམས་ཞིབ་ལས་བྱེད་ངག་དབང་ལུང་རྟོགས་ལགས། གནས་ཚུལ་

མཁོ་སྒྲུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས་ལགས་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་འགྲུབ་ལགས། ཁྲིམས་དོན་

ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་ནོར་སྒྲིན་ལགས། བརྡ་འཕྲུལ་ལས་བྱེད་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས།  

ཡིག་གད་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་ཡིན།  

 

ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཨ་རིའི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་

ལགས་དང་ཉམས་གསོག་སྦྱོང་བརྡར་བ་སྒྲོལ་མ་སྲི་གནོན་ལགས་བཅས་ཡིན།

ཕུགས་འདུན།: བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་རང་

དབང་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་དུས་བཟང་ཞིག་འཆར་བའི་

ཕུགས་འདུན་བཅངས་ཡོད།

རིན་ཐང་།: འདྲ་མཉམ། འཚེ་མེད་ཞི་བ། དྲང་གཞག  ཆེ་མཐོང་། ནུས་སྟོབས་

གོང་སྤེལ།  སྙིང་སྟོབས། 

བསྒྲུབ་བྱའི་གནད་དོན།: ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནས་བབ་ལ་དུས་ལྟར་རྟོག་ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་རྣམས་ཡིག་

ཚགས་སུ་འགོད་པ་དང་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འདོན་པ། གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ། མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་སོགས་སུ་བདེན་དཔང་

གཞི་རྩར་བཞག་པའི་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ། མང་གཙོའི་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་རྣམ་པའི་ནུས་སྟོབས་སྐྱེད་སྲིང་བྱ་བའི་ལས་དོན་སོགས་

སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།   

VALUES

MISSION

VISION



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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དཀར་ཆག

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་

སྙིང་བསྡུས།

དང་པོ།     སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས། 

གཉིས་པ།   བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་།

གསུམ་པ།   དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་

              ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་།

བཞི་པ།     དོ་དམ་ལྷན་ཁང་།

ལྔ་པ།        རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེན་དོན་

              ཁྲིམས་ཁང་།

དྲུག་པ།     དྲུང་ཆེ་ལྷན་ཁང་།

  ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི།

  འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེས་མཐོའི་སྤྱི་

  ཁྱབ་ལས་ཁུངས།

སྔོན་གླེང་།

རྒྱལ་ཚོགས་ལྷན་ཁང་གཙོ་བོ་ཁག

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།

བཅའ་ཁྲིམས་གཞི་བཞག་གི་བརྒྱུད་

རིམ་ཁག 

དང་པོ།     འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

              ལྷན་ཁང་།

གཉིས་པ།   ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་

              ཞིབ་བཤེར། 

གསུམ་པ།  དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ། 

བཞི་པ།    རང་དབང་ལྡན་པའི་ཞིབ་

              དཔྱོད་ཚན་ཁག

སོྔོན་གླེངེ་།

ལྷན་ཁང་གཙོ་ོབོོ་ཁག

མཉིམ་འིབྲེེལོ་རྒྱལོ་ཚེགོས་

དང་འིགོྲོ་བོ་མའིི་ིཐོོབོ་ཐོང་།
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བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།

5

བོཅའི་ཁྲིམིས་གཞི་ིབོཞིག་ག་ི
བོརྒྱུད་རིམི། 

26

དང་པོ།    རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་

             གཏན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་། 

གཉིས་པ།  དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། 

             རིག་གཞུང་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་

             གྱི་ཚོགས་ཆུང་། 

གསུམ་པ།  སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་

             ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆུང་། 

བཞི་པ།    བུད་མེད་ལ་དམན་པར་ལྟ་བའི་

             དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འགོག་ཚོགས་

             ཆུང་། 

ལྔ་པ།       མནར་གཅོད་འགོག་པའི་

             ཚོགས་ཆུང་།

དྲུག་པ།    བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་

             ཚོགས་ཆུང་། 

བདུན་པ།  བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་

             ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་སྐོར་གྱི་

             ཚོགས་ཆུང་།

བརྒྱད་པ།  གནས་སྤོས་ལས་མིའི་ཐོབ་ཐང་

             སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་།

དགུ་པ།    དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་

             སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་།

སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་

རིམ་ཁག

ཆིངས་དོན་ཚན་ཁག

བརྡ་ཆད་ངོ་སྤྲོད། 

སྤྱི་ིཆིངིས་གཞིིརི་བོཞིག་ག་ིབོརྒྱུད་རིམི།

38



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

6

སྔོན་གླེང་།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་བདུན་སོང་བའི་

རིང་གོ་ལའི་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ལའང་འགྱུར་བ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་

ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཉིད་འཛམ་གླིང་གི་“རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་གནས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་ཐུན་

མོང་གི་དཀའ་རྙོག་ཐད་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཐུན་མོང་གི་སེལ་ཐབས་འཚོལ་སའི་སྡིངས་ཆ་ཉག་

ཅིག་”དེ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ནི་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཡོད། 

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དར་སྤེལ་དང་འགན་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་

ནི་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཡོད་པ་ལྟར་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་

བཞག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་མང་དག་ཅིག་གཏན་

འབེབས་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

འདི་ག་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རང་རེའི་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་མཁན་དང་བོད་

མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་ལས་འགུལ་དང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་ཆེད་

དུ་དམིགས་ཏེ་“མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་

ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་”ཞེས་པའི་དེབ་ཆུང་འདི་ཉིད་སྒྱུར་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། དེབ་ཆུང་འདི་

ཡི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཁོ་ན་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད་

ཅིང་དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཏུ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མིང་མཛོད་དུ་བཀོད་

པའི་ཚིག་འགྲེལ་དང་མ་འགལ་བ་བྱས་ཏེ་སྒྱུར་ཐབས་བྱས་ཡོད། 

དེབ་ཆུང་འདི་ནི་ས་བཅད་ལྔ་ཙམ་དུ་ཕྱེས་ཡོད། ས་བཅད་དང་པོར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། ས་བཅད་གཉིས་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་

དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས། ས་བཅད་གསུམ་པར་བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཞག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ། ས་བཅད་བཞི་པར་སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་བཞག་

གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ། ས་བཅད་ལྔ་པར་བརྡ་ཆད་ངོ་



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།

7

སྤྲོད་བཅས་འཁོད་ཡོད། བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་རེ་རེ་རྫོགས་མཚམས་སུ་“རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་

གནས་ཚུལ་”ཞེས་པའི་དུམ་མཚམས་ཐུང་ངུ་རེ་བསྣན་ཡོད། དེར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ཐད་ཞིབ་བཤེར་

བྱས་པ་དང་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གླེང་སློང་བྱས་པ་དག་ཟུར་བཏོན་བྱས་ཡོད། 

དེབ་ཆུང་འདི་ཉིད་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༧ འཁོར་བའི་

“མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉིན་མོ་”སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༤ 

ཉིན་འདོན་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

མཐའ་དོན་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚུལ་བཞིན་ཐོབ་སྟེ་མི་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཞི་བདེ་

དང་བདེ་འཇགས། ཡུན་གནས་དར་རྒྱས་ཡོང་བའི་རེ་སྨོན་ཞུ།



མི
ཉ

མི
་འ

བྲེ
ལེ

་རྒྱ
ལ

་ཚོ
གོ

ས
་ཀྱི

་ིའ
གྲོ

་ོབོ
་མི

འི
་ིཐོ

བོོ
་ཐོ

ང
་ག

་ིཚོ
ན

་ཁ
ག

་ད
ང

་སྲུ
ང

་སྐྱོ
ོབོ

་བྱེ
དེ

་ཐོ
བོ

ས
་ཀྱི

་ིབོ
རྒྱུ

ད
་རི

ིམི
།

དྲུ
ང

་ཆེ
་ེལྷ

ན
་ཁ

ང
་།

བོ
ད

་ེསྲུ
ང

་ལྷ
ན

་ཁ
ང

་།
མི

ཉ
མི

་འ
བྲེ

ལེ
་རྒྱ

ལ
་ཚོ

གོ
ས

་ཀྱི
་ིསྤྱི

་ིཁྱ
བོ

་ལྷ
ན

་ཚོ
གོ

ས
།

མ
ཆི

ན
།: 

རི
འེུ

་མ
གི

་འི
ད

ིརི
་ཚེ

ན
་ཁ

ག
་ད

ང
་བོ

རྒྱུ
ད

་རི
མི

་ག
ལོ

་ཆི
་ེབོ

་རྣ
མ

ས
་མ

་ག
ཏོག

ས
་ཞི

ིབོ
་ཕྲ

འི
་ིག

ན
ས

་ཚུ
ལོ

་ཆི
་ཚེ

ང
་འི

ཁ
ོད

་མ
དེ

། 

དྲུ
ང

་ཆི
་ེལྷ

ན
་ཁ

ང
་ག

སི
་རི

འེུ
་མ

གི
་

ན
ང

་ག
་ིཚེ

ན
་ཁ

ག
་ཚེ

ང
་མ

རི
་རི

མ
་

འི
ད

གེ
ས

་བྱེ
དེ

་བོ
ཞི

ནི
་ཡོ

ད
།

རྟ
ག

ས
་འི

ད
་ིཡོ

སི
་ཞི

ིབོ
་བོ

ཤེ
རེི

་གྱི
་ིལོ

ས
་

རི
མི

་ཚེ
ན

་ཁ
ག

་ག
ཅ

གི
་ན

ས
་ག

ཞི
ན

་
ལོ

་བོ
རྒྱུ

ད
་པ

་མ
ཚེ

ནོ
། 

(མ
ཉི

མ
་འི

བྲེ
ེལོ

་རྒྱ
ལོ

་ཚེ
གོ

ས
་

ཀྱི
་ིསྲི

་ིཞུ
་སྡེ

་ེཁ
ག

)

སྤྱི
་ིཁྱ

བོ
་དྲུ

ང
་ཆི

།ེ

གྲོ
ང

ས
་ཉུ

ང
་བོ

འི
་ིག

ན
ད

་དོ
ན

་གླེ
ངེ

་སྟེ
གེ

ས
།

ད
མ

གི
ས

་བོ
ས

ལོ
་བོ

རྒྱུ
ད

་རི
མི

།

རི
གི

ས
་རུ

ས
་ད

བྱེ
་ེའི

བྱེ
དེ

་ག
ཏོན

་འི
གོ

ག
་ཚེ

གོ
ས

་ཆུ
ང

་། 
 

སྤྱི
་ིད

པ
ལོ

་རི
གི

་ག
སུ

མ
་ཐོ

བོ
་ཐོ

ང
་ག

་ིཚེ
གོ

ས
་ཆུ

ང
་། 

སྤྱི
་ིད

མ
ང

ས
་ད

ང
་ཆི

བོ
་སྲི

དི
་ཐོ

བོ
་ཐོ

ང
་ག

་ིཚེ
གོ

ས
་ཆུ

ང
་།

བུ
ད

་མ
དེ

་ལོ
་ད

མ
ན

་པ
རི

་ལྟ
་བོ

འི
་ིད

བྱེ
་ེའི

བྱེ
དེ

་
ག

ཏོན
་འི

གོ
ག

་ཚེ
གོ

ས
་ཆུ

ང
་།

མ
ན

རི
་ག

ཅོ
ད

་འི
གོ

ག
་པ

འི
་ིཚེ

གོ
ས

་ཆུ
ང

་།

བྱེ
སི

་པ
འི

་ིཐོ
བོ

་ཐོ
ང

་ག
་ིཚེ

གོ
ས

་ཆུ
ང

་།

ག
ན

ས
་སྤོ

ས
་ལོ

ས
་མ

འིི
་ིཐོ

བོ
་ཐོ

ང
་སྲུ

ང
་སྐྱོ

བོ
་ཚེ

གོ
ས

་ཆུ
ང

་།

ད
བོ

ང
་པོ

་སྐྱོ
ན

་ཅ
ན

་གྱི
་ིཐོ

བོ
་ཐོ

ང
་སྲུ

ང
་སྐྱོ

བོ
་ཚེ

གོ
ས

་ཆུ
ང

་།

ཡོ
ང

ས
་ཁྱ

བོ
་རི

ེས
་

འི
ཁོ

རི
་ཞི

ིབོ
་བོ

ཤེ
རི

།

འི
གྲོ

་བོ
་མ

འིི
་ིཐོ

བོ
་ཐོ

ང
་ལྷ

ན
་ཁ

ང
་ག

་ིལོ
མ

་
སྟེ

ན
་ཚེ

གོ
ས

་ཆུ
ང

་།

ས
་སྐྱོ

སེ
་རྡོ

་སྐྱོ
ེས

་མ
་ིརི

གི
ས

་ཀྱི
་ིཐོ

བོ
་ཐོ

ང
་སྐོ

རི
་

གྱི
་ིཆི

དེ
་ལོ

ས
་ཚེ

གོ
ས

་ཆུ
ང

་། 

སྤྱི
་ིཚེ

གོ
ས

་གླེ
ངེ

་སྟེ
གེ

ས
། 

འ
གྲོ

་བ
་མི

འི
་ཐོ

བ
་ཐ

ང
་

ལྷ
ན

་ཁ
ང

་།

སྤྱི
་ིཆི

ངི
ས

་ག
ཞི

ིརི
་བོ

ཞི
ག

་ག
་ིབོ

རྒྱུ
ད

་རི
མི

། 
བོ

ཅ
འི

་ཁྲི
མི

ས
་ག

ཞི
ིརི

་བོ
ཞི

ག
་ག

་ིབོ
རྒྱུ

ད
་རི

མི
།

འི
གྲོ

་བོ
་མ

འིི
་ིཐོ

བོ
་ཐོ

ང
་

ཆི
སེ

་མ
ཐོ

འི
་ིསྤྱི

་ིཁྱ
བོ

་འི
ག

ན
་

འི
ཛི

ནི
་ད

ང
་ལོ

ས
་བྱེ

དེ
།



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།

9

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཡི་རིང་གོ་ལའི་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ལའང་འགྱུར་བ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཉིད་འཛམ་གླིང་གི་“རྒྱལ་

ཁབ་རྣམས་གནས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་ཐུན་མོང་གི་དཀའ་རྙོག་ཐད་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཐུན་མོང་

གི་སེལ་ཐབས་འཚོལ་སའི་སྡིངས་ཆ་ཉག་ཅིག་”དེ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ནི་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་

གནས་ཡོད། 

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་གཙོ་བོ་ཁག

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༥ ལོར་བཙུགས། ཐོག་མའི་ཆར་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་

ཁབ་ ༥༡ ཡོད་པ་ལས་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༣ བར་འཕར་ཡོད། དེ་ཉིད་ཀྱི་ལས་དོན་ཡོད་ཚད་

རང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་སུ་འཁོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལམ་ཕྱོགས་ལྟར་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་གཙོ་བོ་ཁག་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་དང་བདེ་སྲུང་ལྷན་

ཁང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་ཁང་། དོ་དམ་ལྷན་ཁང་།  རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེན་དོན་

ཁྲིམས་ཁང་། དྲུང་ཆེ་ལྷན་ཁང་བཅས་ཡིན། 
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

10

སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས།  

སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་ནི་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་

ཡིན། འདི་ཉིད་ནི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་

ཁབ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་ལྷན་ཁང་

གཅིག་པོ་དེ་ཡིན། ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་དགུ་

པའི་ནང་དུ་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཆེན་སྐོང་ཚོགས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། 

ཞི་བདེ་དར་སྤེལ་དང་། བདེ་འཇགས་

འགན་སྲུང་། ཚོགས་མི་གསར་འཇུག  

རྒྱ ལ ་ ཚོ ག ས ་ ཀྱི ་ སྔོ ན ་ རྩི ས ་ ག ཏ ན ་

འབེབས་སོགས་གནད་དོན་ཆེ་ཁག་

ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་མང་མོས་ཐོབ་

དགོས་ཤིང་གནད་དོན་ཆུང་ཙག་གི་

རིགས་ལ་གཉིས་ཆ་གཅིག་ལྷག་གི་མང་

མོས་ཐོབ་དགོས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཞུགས་

རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེར་འོས་ཤོག་གཅིག་རེའི་

ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

General Assembly



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།

11



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

12

བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་། 

བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྲོད་དུ་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་འགན་

སྲུང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  དེ་ལ་གཏན་འཇགས་རྒྱལ་

ཁབ་ལྔ་དང་གཏན་འཇགས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་བཅུ་བཅས་ཁྱོན་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་

བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་ཚང་མར་འོས་ཤོག་རེ་

རེའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། གྲོས་ཆོད་ཅི་རིགས་གཏན་

འབེབས་བྱེད་པར་གཏན་འཇགས་རྒྱལ་ཁབ་

ལྔ་པོ་གང་རུང་གིས་དགག་བྱའི་འོས་ཤོག་

འཕངས་ཚེ་གྲོས་ཆོད་དེ་ཉིད་རང་གར་རྩིས་མེད་

དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཞི་བདེ་གཏོར་བརླག་གི་

ཉེན་ཚབས་དང་དྲག་པོའི་དཔུང་འཇུག་སོགས་

ཀྱི་གནད་དོན་རིགས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། 

དེ་རིགས་འགོག་ཐབས་སུ་དེར་གཏོགས་ཕྱོགས་

ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཞི་བའི་འདུམ་སྒྲིག་

བྱེད་པའམ། འགྲིག་ཐབས་འཚོལ་རོགས་བྱེད་

པ། སྐབས་ལ་ལར་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་

ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ་མ་ཟད་

དམག་ཤུགས་སྤྱད་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཞི་

བདེ་དང་བདེ་འཇགས་སླར་གསོ་བྱེད་ཐབས་སུ་

འབད་པ་ཡིན། 

Security Council
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13
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14

དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་། 

ལྷན་ཁང་འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་

དང་སྤྱི་ཚོགས། ཁོར་ཡུག་སོགས་དང་འབྲེལ་

བའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་

སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཆེད་བཙུགས་ཚན་ཁག་

རྣམས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ལ་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་

གྱི་ལྷན་ཁང་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་

ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༤ ཡོད། དེ་དག་ནི་སྤྱི་

ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ཅིང་ལས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན། ལྷན་

ཁང་འདིས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། 

ཁོར་ཡུག་གསུམ་གྱི་གནད་དོན་ཐད་བསམ་

འཆར་འདོན་པ་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་

ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པ། མ་ཟད་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལོངས་ཐབས་

སུ་བསམ་ཚུལ་སྤུངས་བ་དང་ཐབས་ཇུས་

འདོན་པ། ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་

སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཡུན་གནས་དར་སྤེལ་

ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་འབུངས་བྱེད་མུས་

ཡིན་པ་རེད། 

Economic and Social Council
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16

Trusteeship Council

ལྷན་ཁང་འདི་ཉིད་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་

འོག་ཏུ་གནས་པའི་ཡུལ་ལུང་བཅུ་གཅིག་ལ་

རང་སྐྱོང་ངམ་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་སྤྲད་

རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་བར་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་

ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོ་ནས་བཟུང་ཡུལ་ལུང་

བཅུ་གཅིག་པོ་ཆ་ཚང་ལ་རང་སྐྱོང་དང་རང་

བཙན་གྱི་གནས་བབ་ཐོབ་ཟིན་པར་བརྟེན་

ལྷན་ཁང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལས་དོན་དུས་ངེས་མེད་

དུ་སྤེལ་མཚམས་བཞག་ཡོད། ལྷན་ཁང་འདི་

ཉིད་ཀྱི་ལོ་རེའི་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐོང་

མི་དགོས་པ་བཟོས་ཀྱང་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ལ་

ལྷན་ཁང་འདི་ཉིད་དང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་

གཙོའི་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་སྐོང་དགོས་

པ་གཟིགས་སྐབས་དང་། ཡང་ན་ཚོགས་མི་ཕལ་

ཆེ་བས་ཚོགས་འདུ་སྐོང་དགོས་པའི་དགོས་

འདུན་བཏོན་པའམ་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་དང་

བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་བཅས་ཀྱིས་དེ་ལུགས་ཀྱི་

དགོས་འདུན་བཏོན་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་འདུ་སྐོང་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།

དོ་དམ་ལྷན་ཁང་།
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18

རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེན་དོན་ཁྲིམས་ཁང་།
International court of justice

རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེན་དོན་ཁྲིམས་ཁང་ནི་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན།  

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཆེ་

ཁག་དྲུག་གི་ནང་ནས་ལྷན་ཁང་ལྔ་ཨ་རིའི་

གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་

ཀྱང་ཁྲིམས་དོན་ལྷན་ཁང་འདི་ཉིད་ནི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གལ་ཆེན་ནེ་རྡར་

ལེན་ཌིའི་རྒྱལ་ས་ཧེག་གི་ཞི་བའི་ཕོ་བྲང་

ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད། འདི་ཉིད་ཀྱི་ལས་

འགན་ནི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་

ཞུ་གཏུག་བྱས་པའི་གྱོད་གཞིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་སྲོལ་ལྟར་འདུམ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། 

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་གཙོ་

ཁག་དང་ཆེད་བཙུགས་ཚན་ཁག་རྣམས་ཀྱི་

རེ་སྐུལ་ལྟར་ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱ་

རྒྱུ་སོགས་ཡིན། ལྷན་ཁང་འདི་ཉིད་ཀྱིས་

རང་གི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་འོག་ལས་དོན་

སྤེལ་བཞིན་ཡོད། 
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འདི་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

ཉིན་རེའི་བྱ་གཞག་རྣམས་སྒྲུབ་མཁན་

གྱི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། ལས་

བྱེད་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་པའི་ལྷན་

ཁང་འདིས་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་དང་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་གཞན་དག་

ནས་བསྐུལ་བའི་ལས་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་

བཞིན་ཡོད། ལྷན་ཁང་འདིའི་ནང་གི་

གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་

ཡིན་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་

ནས་བལྟས་ན་དེ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དབུ་ཁྲིད་མཐོ་

ཤོས་དེ་ཡིན། སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ནི་བདེ་

སྲུང་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱབ་གཉེར་འོག་རྒྱལ་

ཚོགས་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

འོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་ལས་

ཡུན་ལོ་ལྔ་དང་བསྐྱར་འདེམས་བྱེད་

ཆོག་པ་ཡིན། 

དྲུང་ཆེ་ལྷན་ཁང་། 
Secretariat
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21
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རྒྱ་ནག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུགས་ཚུལ།

རྒྱ་ནག་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཛུགས་མཁན་

གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེའི་སྲིད་

གཞུང་ནི་གོ་མིན་ཏང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འོག་གི་རྒྱ་ནག་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་དེ་ཡིན།  གོ་གུང་གཉིས་

ཀྱི་དབར་ནང་འཁྲུག་བྱུང་ནས་གུང་ཁྲན་ཏང་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་

རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་གསར་དུ་

བཙུགས་པ་དང་ཅང་ཅེ་ཤག་གིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་གོ་

མན་ཏང་གི་སྲིད་གཞུང་གི་ལྟེ་གནས་རྒྱལ་ས་ནན་

ཅེན་ནས་ཐེ་ཝན་དུ་སྤོས།  མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ངོ་མའི་བདག་

དབང་སུ་ལ་ཡོད་མེད་ཐད་རྩོད་གླེང་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་

མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

མང་མོས་ཐོག་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་རྒྱ་

ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ནི་ཁྲིམས་

མཐུན་ངོ་ཚབ་ཉག་ཅིག་ཡིན་པའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ 

༢༨༥༧ གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་ཐེ་ཝན་སྲིད་གཞུང་

གི་ཚོགས་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཕྱིར་བསྡུས་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་

ཁྲན་སྲིད་གཞུང་གི་ཚོགས་མི་དང་ལེན་བྱས། དུས་དེ་

ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་བ་མ་ཟད་

བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཡང་རག་ཡོད་པ་ཡིན།
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23
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དར་སྤེལ་དང་

འགན་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཡོད་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༤༨ ལོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ UDHR བྱས་པས་ཆེས་

ཐོག་མར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁོངས་སུ་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རྩ་འཛིན་

ཁག་གསལ་སྣོན་བྱས་ཡོད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཁར་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༦༥ ལོར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ ICCPR དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། 

རིག་གཞུང་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ ICESCR གཉིས་གསར་དུ་བསྣན་

པས་འདི་དག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་འཆར་ international bill of 

human rights ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་དང་

སྤྱི་ཆིངས་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་རིམ་པས་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་

མང་དག་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་རྩ་ཁྲིམས་

སོགས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རྩ་འཛིན་དང་དོན་སྙིང་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་རང་བཞིན་གྱི་ངོས་

འཛིན་གསལ་པོ་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་དག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་གུས་བརྩི་བྱ་བར་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་འཛེམ་བྱ་གང་ཡིན་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འགན་སྲུང་བྱ་བར་བླང་བྱ་གང་ཡིན་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལྟ་

བུའི་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་ཚེ་ཁྲིམས་

ཡིག་དེ་དག་གི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་རྒྱལ་ཁྲིམས་སུ་བཅུག་ནས་ཚུལ་བཞིན་ལག་བསྟར་

བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི།
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འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེས་མཐོའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ལག་བསྟར་དོན་

འཁྱོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་དྲུང་ཆེའི་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། 

ལས་ཁུངས་འདི་ཡི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཚན་ཁག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་

ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཆེད་ལས་ཞབས་ཞུ་སོགས་ཀྱི་

མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དབར་གྱི་འབྲེལ་

ལམ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྲིད་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་ཏེ་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གསལ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་གིས་ཕུལ་

བའི་སྐུལ་འདེབས་དང་བསམ་ཚུལ་རྣམས་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེས་མཐོའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས། OHCHR

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེས་མཐོའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན།  



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་

བརྒྱུད་རིམ། 

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་

ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་མི་འདྲ་བ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་སྡེ་ཚན་ཆེ་ཁག་གཉིས་སུ་དབྱེ་

འོས། དེ་གཉིས་ནི་སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ Treaty-based Body དང་

བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ Charter-based Body བཅས་ཡིན།  སྤྱི་

ཆིངས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་

རྣམས་ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་

ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཆུང་དག་ལ་གོ་བ་ཡིན། བཅའ་

ཁྲིམས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟན་

དོན་ལྟར་བཙུགས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དང་། དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ། 

ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར། རང་དབང་ལྡན་པའི་རྟོག་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་བཅས་ལ་གོ་

བ་ཡིན། 



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ།

སྤྱི་དཔལ་རིག་གསུམ་ཐོབ་ཐང་གི་

ཚོགས་ཆུང་།  

ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་

ཞིབ་བཤེར། 2

 རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་

འགོག་ཚོགས་ཆུང་།  
1

2

3

4

5

6

7

8

9

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་།1

སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་གི་

ཚོགས་ཆུང་།

དམིགས་བསལ་

བརྒྱུད་རིམ།
3

བུད་མེད་ལ་དམན་པར་ལྟ་བའི་དབྱེ་

འབྱེད་གཏན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།  

རང་དབང་ལྡན་པའི་

ཞིབ་དཔྱོད་ཚན་ཁག4

མནར་གཅོད་འགོག་པའི་ཚོགས་ཆུང་། 

བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆུང་།

གནས་སྤོས་ལས་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་།

 དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་

སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་།

བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་

གྱུར་བའི་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་། 

བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ།



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁག

Charter-based Mechanisms 

དང་པོ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་། Human Rights Council 

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ནི་སྔོན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་བཙུགས་ཤིང་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༧ 

ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལྷན་ཁང་ཞིག་ཡིན། འདི་ཉིད་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་

བོ་ནི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དར་སྤེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྱོགས་

ལ་གཙོ་འགན་ལེན་རྒྱུ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པའི་གནད་དོན་གསལ་

འདོན་བྱས་ཏེ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་སྐུལ་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན། 

UNITED NATIONS 
Human Rights Council

ལྷན་ཁང་འདི་ལ་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༧ ཡོད་ཅིང་དེ་དག་ནི་ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ནས་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༣ པོས་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས་སུ་

གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འདེམས་དགོས་པ་ཡིན། ཚོགས་མི་འདེམས་སྐབས་ཨ་ཧྥི་རི་

ཀའི་གླིང་ཆེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༣ དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༣ ལེ་ཊིན་ཨ་

མི་རི་ཀའི་མངའ་ཁུལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ ༨ ཡུ་རོབ་ཤར་མ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ ༦ ཡུ་རོབ་ནུབ་མ་ནས་



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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རྒྱལ་ཁབ་ ༧ བཅས་མངའ་ཁོངས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལམ་ནས་འདེམས་དགོས་པ་ཡིན།

ལྷན་ཁང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇེ་ནི་ཝ་རུ་ཡོད་ཅིང་ལོ་ལྟར་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་གསུམ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཉིད་ཀྱི་ལས་དོན་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་

ཞིབ་བཤེར་ཞེས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་དང་ལས་དོན་སོགས་ལ་རེས་མོས་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་

ལུགས་ཤིག་བཙུགས་ཡོད་ཅིང་ལྷན་ཁང་གི་སློབ་སྟོན་ཚན་ཁག་དང་ཚོགས་སྒེར་སོགས་ཀྱི་ཞུ་

གཏུག་གི་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། ལྷན་ཁང་འདིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་པ་དང་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་མཁས་པ། ལས་དོན་ཚན་

ཁག་སོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འགན་སྲུང་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཁག་ཚོ་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ཐོག་མར་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་

དུ་རྒྱ་ནག་ནི་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་མིག་ ༡༣ ཡོད་པའི་ནང་དུ་བསྟུན་མར་ལྷན་ཁང་

གི་ཚོགས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༣༩ ཡིས་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་ཐེངས་བཞི་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མིར་

བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།  འོན་ཀྱང་། དེ་ནི་སྐབས་སྔོན་མ་ ༢༠༡༦ ལོ་དང་བསྡུར་ན་རྒྱལ་ཁབ་ 

༤༡ ཙམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད་ཅིང་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལྷན་ཁང་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོས་གྲངས་ཉུང་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན། 

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར་ཞེས་པ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལྷན་ཁང་གིས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་

བརྒྱུད་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ལས་དོན་ཚན་ཁག་

གིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་སུ་འཛིན་པའི་རྩ་དོན་

གཞི་རྩར་བཞག་སྟེ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་༡༩༣ཚང་མའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་དང་ལས་དོན་སོགས་ལ་རེས་མོས་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་ཀྱང་ལས་དོན་ཚན་ཁག་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་

བྱ་ཐབས་ཀྱི་རང་རང་གི་ལས་དོན་དང་གནས་བབ་ཐད་ངོ་སྤྲོད་དང་ལན་འདེབས་གསལ་

བཤད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

གཉིས་པ། ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར།  
Universal Periodic Review



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས།

དུས་དཀྱིལིོ་

སྙན་ཐོོ།

རིསེ་འཁརོི་ཞིབིོ་བོཤེརེི་
བོརྒྱུད་རིམིི།

ཞིབིོ་བོཤེེརི་གྱི་ི
སོྔོན་འིགོྲོའི་ིགྲོ་སྒྲིགི

ལོས་དོན་ཚེན་ཁག་ག་ིཞིིབོ་
བོཤེརེི་དང་སྙན་ཐོོ།

ཞིབིོ་བོཤེརེི་གྱི་ི
སྐུལོ་འིདེབོས་
ལོག་བོསྟེརི།

འིགོྲོ་བོ་མའིི་ིཐོོབོ་
ཐོང་ལྷན་ཁང་ག་ི
གཏོན་འིབོེབོས་
དང་སྙན་ཐོོ།

ཆིངིས་གནས་རྒྱལོ་ཁབོ་
ཀྱི་ིམཇུག་སོྐྱོང་དང་
གསལོ་འིདེབོས།

དོགས་དྲིིརི་གསལོ་
འིདབེོས།

ཞིབ་བཤེར་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཁག

1. ཞིབ་བཤེར་བྱ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེས་རང་གི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་

སྲུང་ཇི་ཙམ་བྱས་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་བཏོན་པའི་“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་”ཞེས་པའི་

ནང་གི་གནས་ཚུལ་དང་།

2. མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ལྡན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་

པ་རྣམ་པ་དང་ལས་དོན་ཚན་ཁག རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་

རྣམ་པ་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་སོགས་སུ་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ།



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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རྒྱ་ནག་དང་ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར།

ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་

ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་དགོས་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་ལའང་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གསུམ་བྱས་ཟིན། 

ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་འཁོར་ཐེངས་གསུམ་པ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་

3. རྒྱལ་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 

གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དག་གི་སྐོར་ལ་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༧ ཡོད་པའི་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར་

ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་སྒང་ལ་“Troikas”ཞེས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་སྙན་སྒྲོན་པའི་ངོ་བོར་

བསྐོས་ཏེ་དེ་དག་གིས་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཁུར་གྱི་ཡོད་ཅིང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་གྲོས་གླེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན་

ལ་མཆན་འགོད་པ་དང་དྲི་བ་འདྲི་བ། སྐུལ་འདེབས་བྱེད་པ་སོགས་ཆོག་པ་ཡིན། 
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ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༠༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བྱས་ཡོད་ཅིང་རྒྱལ་

ཁབ་ ༡༥༠ ཡི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཐབས་ལ་དམིགས་པའི་སྐུལ་འདེབས་གྲངས་ ༣༤༦ བྱུང་བའི་ནང་ནས་གྲངས་ ༢༨༤ 

ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་ཅིང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལན་འདེབས་སྙན་ཐོའི་དུས་

བཀག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོར་འཁེལ་ཡོད། 

རེས་འཁོར་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ནུབ་ཕྱོགས་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྤྱི་

དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་དགོས་

པ་དང་བོད་དང་ཡུ་གུར་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་དང་འབྲེལ་

བའི་སྐུལ་འདེབས་བྱས་པ་ཕལ་ཆེ་བར་རྒྱ་ནག་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་མེད་ནའང་འཇར་མན་

དང་ཧྥ་རན་སི།  སུད་སི་སོགས་ཀྱིས་བོད་དང་ཡུ་གུར་སོགས་ལ་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་དགོས་པ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པ། ནིའུ་ཛི་ལན་གྱིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་

མཐུད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐུལ་འདེབས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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གསུམ་པ། དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ།  Special Procedures

དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་ཞེས་པ་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་

མཁས་པ་རྣམ་པས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་འདོན་པ་དང་། ལམ་སྟོན་བྱེད་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ཡིན།  བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད།  

དཔལ་འབྱོར། རིག་གཞུང་།  སྤྱི་ཚོགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་

ཚང་འདུས་ཡོད།  དེ་དག་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་གམ་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་

ཏུ་བཀར་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་

སོགས་ཡིན་པ་རེད། དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་གནད་དོན་བྱེ་

བྲག་ལ་དམིགས་པའི་འགན་ཁུར་སྡེ་ཚན་thematic mandate ༤༥ དང་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་

ལ་དམིགས་པའི་འགན་ཁུར་སྡེ་ཚན་country specific mandate  ༡༣ ཡོད། 

འདི་རྣམས་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་པ་ special rappor-

teur དང་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་མཁས་པ་ independent expert ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་

གྲུབ་པའི་ལས་དོན་ཚན་ཁག་ working group བཅས་ལ་གོ་བ་ཡིན། འདི་རྣམས་མཉམ་



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་ཏེ་བསྐོས་པ་ཡིན་

ཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མིན་པས་གླ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མེད་པར་གང་

ཟག་སྒེར་གྱི་ངོས་ཐད་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་གྱིས་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཁག་གཤམ་གསལ། 

དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་འགན་ཁུར་མི་སྣ་ mandate holder རྣམས་ཚོགས་ཞུགས་

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་དངོས་སུ་བསྐྱོད་དེ་རྒྱལ་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན་ཅི་རིགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་སྙན་ཐོ་

འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ བར་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༢༦ གིས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྟོག་

ཞིབ་ཆེད་དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་འགན་ཁུར་མི་སྣར་དུས་ངེས་མེད་དུ་ཡོང་ཆོག་པའི་

གདན་ཞུ་ standing invitation བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ། 

༡) རྒྱལ་ནང་ལྟ་སྐོར།  Country Visit

དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ལམ་ནས་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་མཁས་པའམ་དམིགས་

བསལ་སྙན་སྒྲོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྲིད་གཞུང་ཁག་ལ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པའི་

ཐོག་ཏུ་དོགས་འདྲི་བྱེད་པ་དང་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རེ་སྐུལ་འདོན་པ་མ་

ཟད་ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྲིད་ཇུས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསལ་འདེབས་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་འབུལ་

བ་དང་། ལམ་སྟོན་དང་སྐུལ་འདེབས་སོགས་བྱེད་པ་ཡིན། བརྒྱུད་རིམ་འདི་ནས་ད་བར་

བོད་ནང་གི་བཙོན་པ་དང་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་བོད་མི་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་གི་གནས་བབ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་ཚོའི་

གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་འཁེལ་ཡོད་

ཅིང་གནོན་ཤུགས་ཀྱང་མི་དམན་པ་ཐེབས་ཡོད། 

༢) འབྲེལ་ཟམ་འཛུགས་པ། Communications 



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་གྱིས་དུས་ལྟར་ཆེད་དོན་སྙན་ཐོ་འདོན་པ་དང་། འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཚད་གཞི་དང་ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ། ཆེད་ལས་མཁས་པའི་

བཞུགས་མོལ་བགྲོ་གླེང་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་

ཏུ་བགྲོ་གླེང་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཅི་རིགས་

ཀྱི་སྐོར་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།

༣) ལས་འགན་གཞན། 

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་ལ་དམིགས་པའི་འགན་ཁུར་སྡེ་

ཚན་ ༤༥ དང་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་ལ་དམིགས་པའི་འགན་ཁུར་སྡེ་ཚན་ ༡༣ ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་

བྲག་ལ་དམིགས་པའི་སྡེ་ཚན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཚུད་མེད་ཀྱང་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་ལ་དམིགས་

པའི་སྡེ་ཚན་ནང་དུ་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཡི་ནང་དུ་

ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་པ་དང་། (༢༠༡༡)

བུད་མེད་དབྱེ་འབྱེད་སྐོར་གྱི་ལས་དོན་ཚན་ཁག (༢༠༡༤) རྒྱལ་སྤྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་གནོན་

ཤུགས་སོགས་སྤྱི་དཔལ་རིག་གསུམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེད་མཁས་མི་སྣ།(༢༠༡༥)  

དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་པ་

བཅས་རྒྱ་ནག་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱ་བར་ཆེད་བཅར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།(༢༠༡༦) 

བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་འཕྲད་སའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྟོག་ཞིབ་ཚན་པ་

སྟེ་གང་བྱུང་འཇུ་བཟུང་དང་མནར་གཅོད་སྐོར་གྱི་ལས་དོན་ཚན་ཁག་དང་ཆོས་དད་རང་

དབང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་པ་སོགས་

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྟོག་ཞིབ་དུ་བཅར་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་མེད། འོན་ཀྱང་། དེ་སྔ་

ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཟིན་པའི་རྟོག་ཞིབ་རུ་ཁག་གཞན་དག་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་གསལ་འདོན་ཐུབ་ཡོད། 



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་

དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་འབྲོག་པ་གནས་སྤོ་བའི་

སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་བོད་མི་ཚོའི་རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་ཐབས་

བརླག་ནས་ཁ་ཟས་ལ་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞིག་འཕྲད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ལ་འགན་སྲུང་བྱས་ཐོག་བོད་

མི་ཚོ་འདོད་མོས་མེད་བཞིན་དུ་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་ཐབས་དང་ཁ་བྲལ་གཏོང་བའི་

སྲིད་ཇུས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེབས་བྱས་ཡོད།  

རྟོག་ཞིབ་རུ་ཁག་གཞན་པ་ཚོས་ཀྱང་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གླེང་

སློང་བྱས་འདུག 

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པའི་གནས་

ཚུལ་དང་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པའི་གནད་དོན་

འབྱུང་སྐབས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས། འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་། དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཕྲལ་དུ་ཞིབ་

དཔྱོད་ཚན་ཁག་བཙུགས་ཏེ་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད།

བཞི་པ། རང་དབང་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཚན་ཁག 

Independent Investigation



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་

ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་

རིམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།

བརྒྱུད་རིམ་འདི་ནི་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་དང་། སྤྱི་

དཔལ་རིག་གསུམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་གཉིས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ཆེ་ཁག་བདུན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལག་བསྟར་

འགན་སྲུང་ཡོང་བར་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཆུང་དག་ལ་གོ་

ཞིང་། སྤྱི་ཆིངས་རེ་རེ་ལ་ལག་བསྟར་ཚོགས་ཆུང་རེ་བཙུགས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཆིངས་དོན་ཚན་

ཁག་ treaty bodies ཟེར་བ་ཡིན།

སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་ལམ།

Treaty-based Mechanisms

Treaty Bodies
UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
TREATY BODIES



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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ཆིངས་དོན་ཚན་ཁག་རྣམས་ནི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་དག་ནི་སྤྱི་ཆིངས་སོ་

སོར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅིང་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས་ཟིན་པའི་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་

ཚོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་བདམས་པ་ཡིན།  དེ་དག་གི་དུས་ཡུན་ལོ་བཞི་དང་བསྐྱར་འདེམ་

ཡང་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་སོ་སོའི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་ཆིངས་དོན་ཚན་ཁག་

རྣམས་ལའང་ལས་འགན་མི་འདྲ་བ་ཡོད། འོན་ཀྱང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་

ལས་འགན་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་ནི་གཤམ་གསལ།

·      སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་སྙན་

ཆིངས་དོན་ཚན་ཁག Treaty Bodies

ཆིངས་དོན་ཚན་ཁག་གི་ལས་འགན།

© Universal Rights Group
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          ཐོར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་།

·      མི་སྒེར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་པ།

·     གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བར་ཡིད་འཇོག་བྱེད་པ། 

·      ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ།

·      སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་གནད་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

·      ཆིངས་དོན་ཚན་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ་སོགས་ཡིན།

ཆིིངས་དོན་ཚེན་ཁག་

རྣམས་ཀྱིིས་ཆིིངས་གནས་

རྒྱལོ་ཁབོ་ཁག་ལོ་ཞིིབོ་

བོཤེེརི་ཇིི་ལྟརི་བྱེེད་པ་

ཡོིན་ནམ།

ཆིིངས་གནས་རྒྱལོ་ཁབོ་ཀྱིིས་
རིང་ཁོངས་སུ་སྤྱིི་ཆིིངས་
ལོག་བོསྟེརི་བྱེེད་ཕོྱིགས་

ཐོད་ཚེོགས་ཆུང་ལོ་སྙན་ཐོོ་
འིབུལོ་བོ།

ཆིིངས་གནས་རྒྱལོ་ཁབོ་ཀྱིིས་
ཚེོགས་ཆུང་གི་སྐུལོ་འིདེབོས་

ལོ་མཇུག་སོྐྱོང་དང་ལོག་
བོསྟེརི་བྱེེད་པ།

 ཚེོགས་ཆུང་གིས་སྐུལོ་

འིདེབོས་སོགས་འིཁོད་པའིི་

མཐོའི་བོསྡེོམས་ཞིིབོ་དཔྱད་

འིདོན་པ།

ཚེོགས་ཆུང་གི་ཚེོགས་འིདུའིི་

སྟེེང་ཚེོགས་ཆུང་དང་ཆིིངས་

གནས་རྒྱལོ་ཁབོ་ཀྱིི་སྐུ་ཚེབོ་

དབོརི་གོྲོས་མོལོ་བྱེེད་པ། 

ཚེོགས་ཆུང་གི་དོགས་འིདྲིི་

བྱེས་པརི་ཆིིངས་གནས་རྒྱལོ་

ཁབོ་ཀྱིིས་ལོན་འིདེབོས་

གསལོ་བོཤེད་བྱེེད་པ།

ཚེོགས་ཆུང་གིས་ཆིིངས་

གནས་རྒྱལོ་ཁབོ་དེརི་དོགས་

འིདྲིིའིི་ཡོིག་ཆི་སོྤྲོད་པ།༡

༢
༣

༤

༥
༦



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་ཆིངས་དོན་

ཚན་ཁག་སོ་སོའི་ངོ་སྤྲོད།

དང་པོ། རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།  CERD

རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་མཁས་པ་ ༡༨ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནི་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་

ཀྱི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་གཏན་འགོག་བྱ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་”ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་

གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་

ཡིན།

སྤྱི་ཆིངས་དེར་ད་ལྟའི་ཆར་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༨༨ ཡོད། ཆིངས་

གནས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་ནས་དུས་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྤྱི་ཆིངས་

ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས། ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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ཐོ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ Concluding Ob-

servations ཅེས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དེས་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས་

སའི་ཆ་གསལ་འདོན་དང་ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་སོགས་བྱེད་པ་ཡིན།  ཚོགས་ཆུང་འདི་ཉིད་

ལོ་རེར་སུད་སི་ཇེ་ནི་ཝ་རུ་ཐེངས་གསུམ་རེར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན། 

སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།

·    རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གྱི་འབྱུང་གཞི་རྩད་གཅོད་བྱས་ 

        ཏེ་སྔོན་ཚུད་ནས་དེ་རིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་སྔོན་བརྡ་གཏོང་བ།

·    ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པ།

·    མི་སྒེར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པ།

·    འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་སོགས་ཡིན།

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འགོག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

ཆིངས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། ད་བར་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འགོག་

ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་དྲུག་བྱས་ཟིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའིམཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་

དཔྱད་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་སུ་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཐའ་

དག་གཏན་འགོག་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་དོན་ལྟར་

རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཅེས་པའི་གོ་དོན་གསལ་ཁ་བཏོན་མེད་པ་དང་དབྱེ་འབྱེད་འགོག་

པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ནུས་ལྡན་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཐུབ་མེད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་

ནང་དུ་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་ནི་ནག་ཉེས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཡང་གསལ་པོ་

ཞིག་བྱེད་ཐུབ་མེད་པའི་དོགས་སློང་བྱས་ཡོད།



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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དེ་བཞིན་བོད་མི་ཚོ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་པར་ཚད་བཀག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་

ཁྲིམས་དང་སྲིད་ཇུས། ལག་ལེན་སོགས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཡིག་ལྟར་གདན་

ཐོབ་མེད་པ་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཏོང་

གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་འཁོད་འདུག  ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡུ་གུར་

དང་བོད་མི་ཚོའི་སྟེང་དུ་ཧ་ཅང་སྤྱོད་ཆེ་བའི་དོན་དག་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཉེས་མིང་འཇིགས་

སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བ་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་གོ་དོན་ལ་གསལ་ཁ་འདོན་

དགོས་པ་དང་། སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཚམ་པའི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་སྲིད་ཇུས་གཏན་

འབེབས་བྱས་ཏེ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་སྐད་ཡིག་དང་ཤེས་ཡོན། དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་

བཤེར་སོགས་ཀྱི་སྒང་ནས་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེབས་བྱས་འདུག



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

44

གཉིས་པ། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་

ཚོགས་ཆུང་།  CESCR

རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་མཁས་པ་ ༡༨ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོངས་ཆུང་འདི་ནི་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་

ཚོགས། རིག་གཞུང་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་”ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་

གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་

ཡིན། སྤྱི་ཆིངས་འདི་ཉིད་ལ་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ 

༡༧༡ ཡོད་པ་ཚང་མས་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་ནས་རང་རང་གི་རྒྱལ་ནང་དུ་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་

དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དུས་ལྟར་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས། 

ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་

པ་བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དེའི་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས་སའི་ཆ་གསལ་འདོན་



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།

45

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་གི་ཐོབ་ཐང་

སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ལ་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས་པར་བརྟེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་

ནས་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གཉིས་

བྱས་ཟིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར་

ཐེངས་གསུམ་པའི་ཆེད་དུ་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་ཟིན་

འདུག་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནད་དོན་ ༣༡ གི་སྐོར་

ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་འདུག རེས་

འཁོར་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གསུམ་པ་ད་དུང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན།

དང་ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་སོགས་བྱེད་པ་ཡིན། 

 

སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།

·    སྤྱི་ཆིངས་ནང་འཁོད་པའི་རང་གི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པར་དོགས་པའི་མི་སྒེར་ 

        གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ་དང་།

·    ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ།

·    དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས།།  རིག་གཞུང་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་

        རོལ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པའི་གནད་དོན་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པ།

·     འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་སོགས་ཡིན།

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

46

གསུམ་པ། སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆུང་། CCPR

རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་མཁས་པ་ ༡༨ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནི་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་”ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་

ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ཆིངས་

དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་རང་གིས་རྒྱལ་

ཁོངས་སུ་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཚོགས་ཆུང་

གིས་དགོས་འདུན་ནམ་སྟོན་ལ་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་རེ་རེ་

བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་

རྒྱལ་ཁབ་གང་དེས་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས་སའི་ཆ་གསལ་འདོན་དང་ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་

སོགས་བྱེད་པ་ཡིན། 



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།

47

སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།

·   སྤྱི་ཆིངས་ནང་འཁོད་པའི་རང་གི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པར་དོགས་པའི་མི་སྒེར་

       གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པ་དང་།

·   ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ།

·   འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

·   སྤྱི་ཆིངས་དེ་ཡི་གདམ་ང་ཅན་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་གཉིས་པ་ Second Optional    

       protocol ལྟར་སྲོག་ཁྲིམས་གཏན་འགོག་བྱ་ཐབས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱག་པ། 

·   ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་        

       དོན་དང་འགལ་བའི་ཆ་གསལ་འདོན་བྱེད་པ་དང་སྤྱི་ཆིངས་དང་འཚམ་པའི་ཁྲིམས་

       དང་སྲིད་ཇུས་གཏན་འབེབས་བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ་སོགས་ཡིན། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་ན་ཡང་ད་དུང་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས་མེད་པར་

བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ཚོགས་སྒེར་མང་པོས་སྔ་ཕྱིར་

འབོད་སྐུལ་ཡང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ཞིབ་

བཤེར་བྱེད་སྐབས་སོགས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ཏུ་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་

རྒྱ་ནག་ལ་སྤྱི་ཆིངས་དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཡང་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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བཞི་པ། བུད་མེད་ལ་དམན་པར་ལྟ་བའི་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འགོག་ཚོགས་

ཆུང་།  CEDAW

བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་མཁས་པ་ ༢༣ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ཉིད་ནི་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“བུད་མེད་ལ་དམན་པར་

ལྟ་བའི་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་གཏན་འགོག་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་”ཀྱི་

ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་

ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ཆིངས་འདི་ཉིད་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། སྤྱི་ཆིངས་འདི་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་

ཆིངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་འཚོ་བའི་ཆ་ཤས་ཡོད་ཚད་ནས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་

ཀྱི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་འགོག་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་

གཅིག་མཚུངས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐབས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པར་འགན་

ཁུར་དགོས་པ་ཡིན།

© རི་ིམོ་བོ་ཁ་གྱིའི་ིཀུ་ལོ་ཡོག



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་དུས་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ལ་རང་གི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་སྤྱི་ཆིངས་ལག་

བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།  ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་རེ་རེ་བཞིན་

ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་

ཁབ་གང་དེས་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས་སའི་ཆ་གསལ་འདོན་དང་ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་སོགས་

བྱེད་པ་ཡིན།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བུད་མེད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་འགོག་པའི་སྤྱི་ཆིངས་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ 

ལོར་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས་པར་བརྟེན་ད་བར་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྤྱི་ཆིངས་ལག་

བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་བྱས་ཟིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཞིབ་

བཤེར་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

སྙན་ཐོ་ཐེངས་དགུ་པ་དེ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཟིན་འདུག་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་ཚོགས་ཆུང་

གི་ངོས་ཐད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དོགས་དྲི་ ༢༢ ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་བཏང་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་

ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།

·  སྤྱི་ཆིངས་ནང་འཁོད་པའི་རང་གི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པར་དོགས་པའི་མི་

      སྒེར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ་དང་།

·  ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ།

·  ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཚེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་

      ཐེབས་པའི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་དང་། འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་

      ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་གནད་དོན་གྱི་རིགས་ལ་ཞིབ་

      དཔྱོད་བྱེད་པ།

·  འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

·  ལོ་རེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཐེངས་གཉིས་རེར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཡིན།



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

50

ལྔ་པ། མནར་གཅོད་འགོག་པའི་ཚོགས་ཆུང་། CAT

ཆེད་མཁས་ཚོགས་མི་ ༡༠ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“མནར་གཅོད་དང་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་

པའི་གདུག་རྩུབ་དང་ཉེས་ཆད་སོགས་འགོག་པའི་སྤྱི་ཆིངས་”ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་

གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་

ཡིན།  ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ལོ་བཞི་རེའི་མཚམས་སུ་རང་ཁོངས་སུ་མནར་གཅོད་

དང་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་འགོག་ཐབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་

ལག་བསྟར་བྱས་པའི་སྐོར་ནས་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་རེ་རེ་

བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་

རྒྱལ་ཁབ་གང་དེས་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས་སའི་ཆ་གསལ་འདོན་དང་ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་

སོགས་བྱེད་པ་ཡིན།   



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།

·  སྤྱི་ཆིངས་ནང་འཁོད་པའི་རང་གི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པར་དོགས་པའི་མི་

      སྒེར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ་དང་།

·  ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པ།

·  འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་སོགས་ཡིན། 

ཆེད་མཁས་ཚོགས་མི་ ༢༥ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནི་མནར་གཅོད་དང་མི་སྤྱོད་ལས་

འདས་པའི་གདུག་རྩུབ་དང་ཉེས་ཆད་སོགས་འགོག་པའི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་གདམ་

ང་ཅན་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ optional Protocol ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་ཆིངས་དོན་

ཚན་ཁག་གསར་པ་ཞིག་ཡིན།  དེ་ཉིད་ནི་ལས་དོན་གྱི་ཐད་ནས་གསང་རྒྱ་དོ་དམ་དང་། དྲང་

བཞག  ཀུན་ཁྱབ་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རྩ་དོན་ཐོག་བཙུགས་པ་ཡིན། དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཆིངས་གནས་

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་དུ་མནར་གཅོད་འགོག་ཐབས་སུ་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་

སུ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་བཙོན་པ།  སྨན་པ།  བཙོན་སྲུང་བ་སོགས་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་གནས་

ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཀྱང་མི་དེར་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སུན་བཙིར་བྱེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན།

མནར་གཅོད་འགོག་པའི་ནང་གསེས་ཚོགས་ཆུང་།

ནང་གསེས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཡི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི།

·      ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་དུ་མནར་གཅོད་ཐེབས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

          རིགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་ཡུལ་དངོས་སུ་སྐྱོད་པ་དང་།

·      ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་དུ་བཀག་ཉར་འོག་ལྷུང་བའི་བཙོན་པ་རྣམས་

          ཀྱི་གནས་བབ་དང་བཀག་ཉར་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ།



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མནར་གཅོད་དང་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་གདུག་རྩུབ་དང་ཉེས་ཆད་

སོགས་འགོག་པའི་སྤྱི་ཆིངས་དེ་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རེད། 

དེ་ནས་བཟུང་མནར་གཅོད་འགོག་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་

ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་བྱས་ཟིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་

པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་

ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་དོན་ལྟར་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་ནང་དུ་མནར་གཅོད་ཀྱི་ཆ་

ལག་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་བའི་གོ་དོན་ཞིག་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེབས་བྱས་པ་

དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་ཁྲིམས་ཡིག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་སྐུལ་དང་

འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ། ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་གྱར་སོགས་ཀྱི་

ནག་ཉེས་དང་འབྲེལ་བའི་གྱོད་དོན་སྐབས་སུ་སྤྱི་བདེ་ཞིབ་དཔྱོད་པའི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་

དོགས་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་། བཀག་ཉར་འོག་གི་

དོགས་ཡོད་མི་སྣའི་གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁོང་གི་ཕ་མ་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་

མི་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཟོས་པ་རྣམས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དོགས་ཡོད་མི་

སྣ་གསང་ཞིབ་ས་ཚིགས་སུ་ལྟ་རྟོགས་འོག་བཀག་ཉར་བྱ་རྒྱའི་དོན་ཚན་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་

ཛ་དྲག་ངང་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐུལ་འདེབས་བྱས་འདུག

 

ཞིབ་བཤེར་དེའི་ནང་དུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་མིང་གཙོ་བོར་བཏོན་འདུག རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་

ཚབ་ཀྱིས་“བོད་སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་དོགས་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཉེས་ཕོག་མི་སྣར་དྲང་

བདེན་མ་ཡིན་པ་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་བཅུན་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་ཆ་

དེ་གཞི་མེད་རེད་”ཅེས་བཤད་ན་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་གནས་ཚུལ་

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

·      ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་དུ་ཆིངས་དོན་བཞིན་རྒྱལ་ཡོངས་མནར་གཅོད་

          སྔོན་འགོག་གི་བརྒྱུད་ལམ་འཛུགས་པར་རམ་འདེགས་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་

          སོགས་ཡིན།
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ཡོང་ཁུངས་མང་དག་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་བོད་མི་ཚོར་མནར་གཅོད་བཏང་བ་དང་། བཀག་ཉར་

འོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ། གང་བྱུང་འཇུ་བཟུང་དང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་སོགས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ལྟར་གནས་བབ་

གང་དུའང་མནར་གཅོད་གཏོང་མི་རུང་བའི་རྩ་དོན་བརྟན་སྲུང་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེབས་

བྱས་འདུག མ་ཟད་གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ (CAT/C/CHN/Q/5/

Add.1, para.27)བརྒྱུད་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་མི་ ༢༦ གི་གནས་ཚུལ་སྐོར་དོགས་འདྲི་

བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་མ་ཐུབ་པར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་

པས་དེ་དག་གི་གནས་བབ་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་འདུག ཞིབ་བཤེར་

ཐེངས་དྲུག་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་བཀག་ནི་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༩ ཉིན་ནས་ཡོལ་ཟིན་ཡང་ད་དུང་ཕུལ་མེད་པ་རེད། 
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དྲུག་པ། བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་། CRC

ཆེད་མཁས་ཚོགས་མི་ ༡༨ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་

”ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་

ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན།  ཚོགས་ཆུང་འདིས་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྤྱི་

ཆིངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་པའི་དམག་འཐབ་ཁྲོད་དུ་ཚུད་པའི་བྱིས་པ་དང་བྱིས་པ་ཉོ་ཚོང་

དང་ཆགས་སྲེད་ལོག་སྤྱོད་ཁྲོད་དུ་ལུས་པའི་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་འཁོད་པའི་གདམ་ང་

ཅན་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་གཉིས་པོ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ལའང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་པ་

ཡིན།

ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་སུ་རང་ཁོངས་སུ་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་

སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། ཚོགས་

ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་པ་

བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དེས་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས་སའི་ཆ་གསལ་འདོན་དང་

ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་སོགས་བྱེད་པ་ཡིན།  
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སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།

·     གདམ་ང་ཅན་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་གཉིས་པོ་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས་ཟིན་

         པའི་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ཕུལ་བའི་སྙན་ཐོ་ལའང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། 

·     སྤྱི་ཆིངས་ནང་འཁོད་པའི་རང་གི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པར་དོགས་པའི་མི་

         སྒེར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ། 

·     ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་སྤྱི་ཆིངས་ཨ་མ་དང་ཆར་གཏོགས་གྲོས་མཐུན་

         ཡིག་ཆ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དོན་ལས་བརྒལ་ནས་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་

         པའི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་དང་འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ནས་བྱིས་པའི་

         ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པའི་གནད་དོན་གྱི་རིགས་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པ།

·     འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

·     ལོ་རེར་སུད་སི་ཇེ་ནི་ཝ་རུ་ཐེངས་གསུམ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན།
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56

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་ལ་ལག་བསྟར་

ཁས་ལེན་བྱས། དེ་ནས་བཟུང་བྱིས་པའི་ཐོབ་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་

བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བཞི་བྱས་ཟིན། 

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བཞི་པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་ས་ཁུལ་གྱི་

ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་མིང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་བོད་སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བྱིས་པར་རང་གི་ཆོས་

ལུགས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ཤེས་ཡོན་སོགས་སྦྱོང་བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་དང་དབྱེ་འབྱེད་

འབྱུང་གི་ཡོད་པ་དང་། 

གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་ཚོའི་ཡུན་རིང་གི་དཀའ་སྡུག་སེལ་མ་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་བྱིས་པས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པར་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བར་སྐུལ་མ་བྱས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བྱིས་

པ་བཀག་ཉར་དང་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་ཡང་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཅེས་དེ་དག་

སེལ་ཐབས་སུ་སྐུལ་འདེབས་མང་དག་ཅིག་བྱས་འདུག་ཅིང་དགུང་ལོ་དྲུག་གི་སྐབས་ནས་བཟུང་

བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་བའི་༧པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་

མཆོག་གི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་མཁས་པ་རྟོག་ཞིབ་བྱ་བར་བཅར་

རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐུལ་འདེབས་ཀྱང་བྱས་འདུག 

རྒྱ་ནག་གིས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཆེད་དུ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ཚུན་ཆད་དུ་

ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་ཟིན་དགོས་ནའང་ད་དུང་ཕུལ་མེད་པ་རེད། 



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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བདུན་པ། བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་སྐོར་གྱི་ཚོགས་

ཆུང་། CED

ཆེད་མཁས་ཚོགས་མི་ ༡༠ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“མི་ཐམས་ཅད་བཙན་དབང་འོག་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་རིགས་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་”ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་

གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་

ཡིན།  མི་ཞིག་བཙན་དབང་གིས་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་འོག་ཏུ་བཅུག་པའི་སྦྱོར་བ་

ནི་ནག་ཉེས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་དེ་ཉིད་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ངང་ནས་

སྤེལ་ཚེ་མིའི་རིགས་ལ་རྒོལ་བའི་ནག་ཉེས་སུ་བགྲང་སྲིད་པ་ཡིན། 

ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྙན་ཐོ་

འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་
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58

བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དེས་ཡིད་འཇོག་བྱ་

དགོས་སའི་ཆ་གསལ་འདོན་དང་ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་སོགས་བྱེད་པ་ཡིན། 

སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།

·    བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བའི་གནད་དོན་འབྱུང་སྐབས་

        ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ཐད་ནས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ཛ་དྲག་གི་ཞུ་ཡིག་

        ཕུལ་ཏེ་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གང་ཟག་དེ་ཉིད་

        རྩད་གཅོད་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང་། 

·   སྤྱི་ཆིངས་ནང་འཁོད་པའི་རང་གི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པར་དོགས་པའི་

       མི་སྒེར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ།

·   ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ། 

·   ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྱི་ཆིངས་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པའི་གནད་

       དོན་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་བར་དོགས་ཚེ་སྲིད་གཞུང་དེ་ཉིད་ལ་འབྲེལ་མོལ་

       བྱས་རྗེས་གནད་དོན་ཞིབ་རྟོག་ཆེད་དུ་ཡུལ་དངོས་ལ་སྐྱོད་པ། 

·   ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ལ་མ་བསྟུན་པར་བཙན་

       དབང་གིས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་

       འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ལམ་ནས་བརྩམས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་ཤེས་

       རྟོགས་ཐུབ་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་ལས་གསལ་བཤད་ཉན་རྗེས་གནས་

       ཚུལ་དེ་ཉིད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་བརྒྱུད་དེ་སྤྱི་ཁྱབ་

       ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་སྲིད་པ་ཡིན། 

·   ཚོགས་ཆུང་འདི་ཉིད་སུད་སི་ཇེ་ནི་ཝ་རུ་ལོ་ལྟར་ཐེངས་གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད། 



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་བསྒྱུར་བའི་གནད་དོན་ནི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་བའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་དེ་ཉིད་

ནི་མིའི་རིགས་ལ་རྒོལ་བའི་ནག་ཉེས་ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ད་བར་“མི་ཐམས་ཅད་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་རིགས་

འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་”ལ་མཚན་བཀོད་དང་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་གང་ཡང་

བྱས་མེད། མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་དུའང་རྒྱལ་ཁབ་

བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པའི་ནག་ཉེས་དང་འབྲེལ་བའི་གྱོད་དོན་སྐབས་སུ་དོགས་ཡོད་མི་སྣ་

དུས་ངེས་མེད་དུ་གསང་བའི་ཐོག་བཀག་ཉར་བྱ་ཆོག་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཟོས་ཡོད་པར་བརྟེན་

ནམ་རྒྱུན་བོད་མི་ཧ་ཅང་མང་པོར་“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་སྐུལ་”དང་ “རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་གྱར་བ་”ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་མིང་བཀལ་ཏེ་འཇུ་བཟུང་བྱས་རྗེས་དུས་

ཡུན་རིང་པོར་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་དང་། འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྡེ་ཁག  མི་སྒེར་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་སྤྱི་ཆིངས་འདི་ཉིད་ལ་མཚན་བཀོད་

དང་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡང་ད་བར་དུ་

ངོས་ལེན་བྱས་མེད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

བརྒྱད་པ། གནས་སྤོས་ལས་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་། CMW

ཆེད་མཁས་ཚོགས་མི་ ༡༤ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“གནས་སྤོས་ལས་མི་ཡོངས་དང་ཁོང་

ཚོའི་ནང་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་”ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་

གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་

ཞིག་ཡིན། ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་རང་ཁོངས་སུ་གནས་སྤོས་ལས་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། ཚོགས་

ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་པ་
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བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དེས་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས་སའི་ཆ་གསལ་འདོན་དང་

ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་སོགས་བྱེད་པ་ཡིན།

  

སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།

·      གནས་བབ་དམིགས་བསལ་བའི་སྐབས་སུ་མི་སྒེར་རམ་ཆིངས་གནས་

          རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་དབར་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་

          ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་པའི་གནད་དོན་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པར་བདག་

          སྤྲོད་བྱེད་པ།

·      འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

·      ལོ་རེར་སུད་སི་ཇེ་ནི་ཝ་རུ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཡིན།
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ཆེད་མཁས་ཚོགས་མི་ ༡༨ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་“དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་

སྤྱི་ཆིངས་”ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ལག་བསྟར་འགན་སྲུང་བྱེད་

ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན།  ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ལོ་བཞི་

རེའི་མཚམས་སུ་རང་ཁོངས་སུ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་ལག་བསྟར་

བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་རེ་རེ་བཞིན་

ཞིབ་བཤེར་བྱས་མཐར་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཅེས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆིངས་གནས་རྒྱལ་

ཁབ་གང་དེས་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས་སའི་ཆ་གསལ་འདོན་དང་ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེབས་སོགས་

བྱེད་པ་ཡིན། 

དགུ་པ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་། CRPD

སྙན་ཐོ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད།
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     གྱི་ཞུ་གཏུག་ངོས་ལེན་དང་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པ་དང་།

· ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྱི་ཆིངས་དང་འགལ་བར་དོགས་པའི་གནས་

     དོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་རིགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ།

· སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསེད་བཀྲོལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

· ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཁོངས་གཏོགས་

     ཀྱི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ལ་ལམ་སྟོན་དང་

     ཁོང་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

· སུད་སི་ཇི་ནི་ཝ་རུ་ལོ་རེར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་རེ་སྐྱོང་དགོས་པ་ཡིན། 

· ཆིངས་ཡིག་དེའི་ཆར་གཏོགས་གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གི་

     ངོས་ནས་སྤྱི་ཆིངས་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་ཐེབས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སྒེར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་

ལ་ལག་བསྟར་ཁས་ལེན་བྱས། ད་བར་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་

གཉིས་བྱས་ཟིན་འདུག  ཞིབ་བཤེར་མཐའ་མའི་མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཆ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་བཏོན་འདུག  དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་

དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་ཇུས་རྣམས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ནང་དོན་ལྟར་

སླེབས་ཐུབ་མེད་པས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་གཞིར་བཟུང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་གོ་

དོན་གཅིག་གྱུར་དང་བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་སོགས་ཆ་ཚང་གོ་དོན་གྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་འོག་ཏུ་འདུ་ཐབས་བྱ་དགོས་པ་འཁོད་འདུག རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དང་ཡང་སྒོས་སུ་ཡུ་

གུར་དང་བོད་སོགས་སུ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ཐད་

རང་དབང་ལྡན་པའི་རྟོག་ཞིབ་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགོས་པ་མ་ཟད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ་ཚན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་ཆེད་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་

པ་སོགས་གསལ་འདུག 

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
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བརྡ་ཆད་ངོ་སྤྲོད།

United Nations མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།

Charter Based Mechanisms བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ།

1. UN Human Rights Mechanisms  མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ། 

2. General Assembly  སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཚོགས། 

3. Security Council   བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་། 

4. Economic and Social Council   དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་། 

5. Trusteeship Council   དོ་དམ་ལྷན་ཁང་།  

6. International Court of justice  རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེན་དོན་ཁྲིམས་ཁང་། 

7. Secretariat དྲུང་ཆེ་ལྷན་ཁང་། 

8. OHCHR འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེས་མཐོའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།

9. UN High Commissioner for Human Rights  རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཆེས་མཐོའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན།

10. Human Rights Council  འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་།  

11. UN Member States  མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ། 

12. Universal Periodic Review  ཡོངས་ཁྱབ་རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར།  

13. Country Report  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ། 

14. Special Procedure  དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་རིམ། 

15. Special Rapporteur  དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་པ།  

16. Independent Expert  རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་མཁས་པ། 

17. Working Group  ལས་དོན་ཚན་ཁག 

18. Country Visit  རྒྱལ་ནང་ལྟ་སྐོར།  

19. Mandate Holder  འགན་ཁུར་མི་སྣ།

20. Recommendation སྐུལ་འདེབས། 



མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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Treaty Based Mechanisms སྤྱི་ཆིངས་གཞིར་བཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ།

21. Treaty Bodies ཆིངས་དོན་ཚན་ཁག 

22. Party State ཆིངས་གནས་རྒྱལ་ཁབ། 

23. Sign མཚན་བཀོད།  

24. Ratify ལག་བསྟར་ཁས་ལེན།  

25. Periodic Review རེས་འཁོར་ཞིབ་བཤེར།  

26. Concluding Observation མཐའ་བསྡོམས་ཞིབ་དཔྱད།

27. CERD རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།  

28. CESCR སྤྱི་དཔལ་རིག་གསུམ་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆུང་།  

29. The Human Rights Committee (CCPR) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆུང་།

30. Optional Protocol གདམ་ང་ཅན་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ། 

31. CEDAW བུད་མེད་ལ་དམན་པར་ལྟ་བའི་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།  

32. CAT མནར་གཅོད་འགོག་པའི་ཚོགས་ཆུང་། 

33. CRC བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆུང་།

34. CMW གནས་སྤོས་ལས་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་། 

35. CRPD དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་།

36. CED བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་། 


