འག་འེམ་རང་ ོང་ལས་འཛིན་ི་བཅའ་ིམས།
ི་ལོ་༡༩༩༩ ཅན་མ།
BHUTAN POSTAL CORPORATION ACT
OF BHUTAN, 1999

འག་འེམ་རང་ ོང་ལས་འཛིན་་ི བཅའ་ིམས།
ི་ལ་ོ ༡༩༩༩།
དཀར་ཆག།
བམ་ཚན་ ༡ པཿ འགོ་བ"ོད།
ིམས་དནོ །
༡༢(༤༥༦༧-

མིང་གནས་བ$ས་པ།
འགོ་བ&གས་དང་དབང་ཆའི་ཚསེ ་ངས།
འགོ་བ་ལེན་ཐངས་- ངེས་ཚིག།
གོ་བ་ལནེ ་ཐངས་- འེམ་བ,ད་ ེལ་ལེན་ི་ག་ོ དོན།
གོ་བ་ལནེ ་ཐངས་- བ"ོད་.གས་/ི་ག་ོ དོན།
གོ་བ་ལནེ ་ཐངས་- ཚད་མཉམ་ཉེས་ཆད་/ི་ག་ོ དོན།
མངའ་ཁོངས།

བམ་ཚན་ ༢ པཿ ལས་འཛིན་་ི 4་འགན་དང་དབང་ཚད་ད་ཕགོ ་འགན་དང་བདག་6ང་ག་ི 4་
གཡོག།
9ེ་ཚན་ ༡ པཿ 4་འགན།
༨- 4་འགན།

9ེ་ཚན་ ༢ པཿ ཕོག་འགན།
༩- ཕོག་འགན་ - ཚོང་འ<ེལ།
༡༠- ཕོག་འགན་ - མི་9ེའ་ི 4་གཡོག།
༡༡- ཕོག་འགན་ - ིར་བཏང་ག?ང་གི།
1

9ེ་ཚན་ ( པཿ དབང་ཚད།
༡༢༡(༡༤༡༥-

ིར་བཏང་དབང་ཚད།
@ད་པར་་ི དབང་ཚད།
ག?ང་ལས་མ་དAལ་གནང་ནི།
Bལ་ཁབ་ནང་གལ་ཆེའ་ི གནས་Cངས་Dབས་/ི་དབང་ཚད།

9ེ་ཚན་ ༤ པཿ བདག་6ང་4་གཡོག།
༡༦- བདག་6ང་4་གཡོག།
༡༧- བདག་6ང་4་གཡོག་གི་ངས་E་མ་Fདཔ།

བམ་ཚན་ ( པཿ G་མི ས་དང་Hགི ་བཀོད།
9ེ་ཚན་ ༡ པཿ G་མི ས།
༡༨- ིམས་ཐད་.་ལས་ི་གནས་རམི །
༡༩- ཐིI་བདག་འཛིན།

9ེ་ཚན་ ༢ པཿ བཀོད་@བ་ཚགོ ས་པ།
༢༠༢༡༢༢༢(༢༤༢༥༢༦-

བཀོད་@བ་ཚོགས་པ།
བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་G་ིམས།
ི་འཛིན།
མདོ་ཆནེ ་F་ག་ི བཙག་འK།
མདོ་ཆནེ ་འབད་བDོ་བཞག་འབད་ནི་.་འོས་འབབ་མེདཔ།
མདོ་ཆནེ ་བDོ་བཞག།
མདོ་ཆནེ ་ི་གཡོག་གི་Mས་Nན།
2

༢༧༢༨༢༩(༠(༡(༢(((༤(༥(༦(༧(༨(༩༤༠༤༡༤༢-

མདོ་ཆནེ ་ལས་བཏོན་གཏང་ཐངས།
མདོ་ཆནེ ་.་ཕོག་པའི་འགན་Oར།
མདོ་ཆནེ ་ི་མKན་Pེན།
རང་དོན་མ་གསང་བར་?་དགོཔ།
བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་འགན་ཁག།
བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་Qོད་ཆགོ ་པའི་དབང་ཚད།
བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས།
འཛོམས་དགོ་པའི་འKས་མའི ི་ངས་ཚད།
ཚོགས་Bན་བ&གས་ཐངས།
བཀོད་ཚོགས་/ི་སོ ་ཆོད་ཆ་གནས།
བཀོད་ཚོགས་/ི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ི་འཛིན་མེད་པའི་Dབས།
ི་འཛིན་ངལ་གསོ་.་Rོན་ཏེ་མེད་Dབས།
ཞལ་འཛོམས་/ི་ོས་ཐོ།
ཞལ་འཛོམས་མ་གནང་བའི་ོས་ཆོད།
བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་ བཅའ་Hིག
བཅའ་Hིག་ག་ི ཟད་འོ།

9ེ་ཚན་ ( པཿ འཛིན་ ངོ ་མདོ་ཆནེ །
༤(༤༤༤༥༤༦༤༧༤༨-

འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ །
འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་བDོ་བཞག།
གཡོག་གི་Mས་Nན།
དགོངས་?འི་ལོ་ཚད།
འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་བDོ་བཞག་Dབས་/ི་ཁ་ཚིག་གཏམ་བཞག།
འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་བཏོན་བཏང་.གས།
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༤༩- འཛིན་ ངོ ་མདོ་ཆནེ ་ི་ཁག་འགན།
༥༠- འཛིན་ ངོ ་མདོ་ཆནེ ་ི་ང་ོ ཚབ།

9ེ་ཚན་ ༤ པཿ

4་གཡོགཔ།

༥༡༥༢༤(༥༤-

4་གཡོག་པ།
གཡོག་Rིན་མ་ི ལས་འཛིན་་ི ིར་བཏང་འགན་ཁག།
9ེ་ཚན་འགོ་དཔོན་་ི ངེས་ཚིག།
ལས་འཛིན་སི ་གཡོགཔ་འབད་འགོ་དཔོན་F་གནས་སོར་འབད་Dབས་ ཡོངས་@བ་ མདོ་ཆནེ ་་ི ངོ་
Tོར།
༥༥- Uན་ཁག་ག་ི གནས་སོར་གནང་བ།
༥༦- གནས་སོར་འབད་Dབས་/་ི ཁ་ཚགི །
༥༧- འཚོ་Vེན་མ་དAལ་ (PROVIDENT FUND) ཐོབ་ཐངས།

བམ་ཚན་ ༤ པཿ འཆར་དAལ།
9ེ་ཚན་ ༡ པཿ ིར་བཏང་གནད་དནོ །
༥༨༥༩༦༠༦༡༦༢༦(༦༤༦༥༦༦-

འགོ་བ&གས་མ་G་གཏན་འཁེལ།
འགོ་བ&གས་མ་G་བཞག་.གས།
,ན་ ོང་མ་G།
ཁེ་སང་བགོ་བཤའ་Qོད་.གས།
འགོ་བ&གས་འཆར་དAལ་་ི དམིགས་Nལ།
,ན་ ོང་འཆར་དAལ་་ི དམིགས་Nལ།
མི་9ེའ་ི 4་གཡོག་ཕོག་འགན་དང་ཁ་འཐབ་ནའི ི་འཆར་དAལ་དམིགས་Nལ།
ཟད་འོ།
འXལ་མཁོ་མེད་པའི་མ་དAལ་དོ ་ཐངས།
4

༦༧༦༨༦༩༧༠༧༡༧༢༧(༦༤༦༥༧༦-

Gིས་འི་ལམ་.གས།
Gིས་ལོ།
Gིས་ཞབི །
Gིས་ཞབི ་ང་ོ Tོར་ལག་@ེར།
Gིས་ཞབི ་Pབ་ཐངས།
Gིས་ཞབི ་འབད་མི་.་གནས་Fལ་Rིན་དགོཔ།
Gིས་ཞབི ་/ི་ཟད་འོ།
འཚོ་Vེན་མ་དAལ།
དགོངས་?འི་(GRATUITY) མ་དAལ།
ལ་ཕོག་ཐངས།

9ེ་ཚན་ ༢ པཿ འཕོ་འYར་
Yར་་ི གནད་དནོ །
༧༧༧༨༧༩༨༠༨༡༨༢༨(-

,་དངོས་དང་འི་འགན་མིང་Zོ།
,་དངོས་དང་ འི་འགན་ངསེ ་ཚིག།
,་དངོས་དང་འི་འགན་ི་གནས་གོང་བཏོན་ཐངས།
ཆ་གནས་/ི་ཚེས་ངས།
,་དངོས་དང་འི་བའི་མིང་Zོའ་ི ངོ་Tོར་ལག་@ེར།
ཁག་འབག་དང་བདེ་Hི ིག
འཚོ་Vེན་མ་དAལ།

བམ་ཚན་ ༥ པཿ ལག་ལནེ །
༨༤- Gི་ཐའོ ི་ཡིག་ཆ།
༨༥- Gི་ཐ་ོ ཡིག་ཆའི་ནང་དོན།
༨༦- ལོ་བCར་\ན་?།
5

༨༧༨༨༨༩༩༠༩༡-

ཚོང་ལས་/་ི མིང་འག་འེམ།
འ]་བ^ས་བདག་དབང་།
Gིས་Qོད་འབད་མ་Fགས་པའི་ཅ་དངོས་རིགས།
Gིས་ལནེ ་མི་མ་ཐོན་པའི་དAལ་ི་རིགས།
འེམ་ི་4་གཡོག་ལ་སོགས་པ་དང་འ<ེལ་བའི་ལས་འཛིན་ི་འི་འགན།

བམ་ཚན་ ༦ པཿ ཉེས་དོ །
9ེ་ཚན་ ༡ པཿ ིར་བཏང་གནད་དནོ །
༩༢༩(༦༤༩༥༩༦-

4་གཡོག་པ་གི་ངེས་ཚིག།
ིམས་ཁང་གི་དབང་@བ།
གནང་བ་ཡོད་པའི་4་གཡོག་པ་ག་ི དབང་ཚད།
ལས་འཛིན་F་གི་ཉེས་ོད།
ིམས་འགལ་་ི 4་.་ོགས་རམ་དང་ ,ད་བ_ལ་ོས་ངན་བGམས་པའི་ཉེས་ོད།

9ེ་ཚན་ ༢ པཿ འོང་འབབ་དང་འ<ེལ་བའི་ཉསེ ་དོ །
༩༧༩༨༩༩༡༠༠༡༠༡༡༠༢-

`ན་མ་ིར་བཏང་བཀག་དམ།
`ན་མ་བཀག་དམ་@བ་ཚད།
འོང་འབབ་དང་འ<ེལ་བའི་ཉེས་ོད་གཞན་ཡང་།
4་གཡོགཔ་གིས་འོང་འབབ་དང་འ<ེལ་བའི་ཉེས་ོད།
བདག་6ང་4་གཡོག་ལས་འགལ་བ།
ཅ་དམ་ལ་ཕོག་པའི་ནང་འ]ེན་ཅ་ཆས།

9ེ་ཚན་ ( པཿ འེམ་ཡགི ་དང་འེམ་དངོས་6ང་ བོ །
༡༠(- འེམ་ཡིག་6ང་ ོབ།
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༡༠༤- འེམ་དངོས་དང་གནས་Fལ་6ང་ ོབ།

9ེ་ཚན་ ༤ པཿ གསང་R།
༡༠༥༡༠༦༡༠༧༡༠༨༡༠༩༡༡༠-

འེམ་ི་ཅ་དངོས་ཁ་aེ་ན་ི དང་ དོ་དམ་འབད་བཞག་.གས།
འེམ་ི་ཅ་དངོས་དང་ ཡང་ན་ ཅ་དངོས་ནང་དོན་གསང་Hོག
འེམ་འbལ་་ི ཐོ།
ཁ་མ་aེ་བར་བVག་ཞིབ་འབད་.གས།
བc་ཞིབ་འབད་ཞིན་ན་ ཅ་དངོས་དང་ནང་ཆས་F་བདག་འཛིན་ལས་གཏང་ཐངས།
dོ་གཏད་/་ི ཐོག་ལས་འབད་བའི་4་.་ལས་འཛིན་དང་4་གཡོགཔ་.་འི་བ་མེདཔ།

9ེ་ཚན་ ༥ པཿ བཀག་དམ་ཅན་ི་ཅ་དངོས།
༡༡༡- བཀག་དམ་ཅན་་ི ཅ་དངོས།
༡༡༢- གས་eས་ཡོད་པའི་`ན་གཏམ།

བམ་ཚན་ ༧ པཿ f་ཚགོ ས།
༡༡(- ིམས་ཡིག།
༡༡༤- གོ་བ་ལནེ ་.གས།
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འག་འེམ་རང་ ངོ ་ལས་འཛིན་་ི བཅའ་མི ས།
ི་ལ་ོ ༡༩༩༩།
(འག་འེམ་རང་ ོང་ལས་འཛིན་གཞི་བ&གས་དོན་ལས་/ི་བཅའ་ིམས།)
བཅའ་ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་ས་མོ་ཡསོ ་ལ་ོ i་ ༦ ཚེས་ ༡( འམ་ ི་ཚེས་ ༢༦-༧-༡༩༩༩ ཉིན་ Bལ་
ཡོངས་ཚོགས་འM་ཆེན་པོ་ཐེངས་ ༧༧ པའི་ནང་ལས་ཆ་འཇོག་bབ།

བམ་ཚན་ ༡ པ

འགོ་བ"ོད།

མིང་གནས་བ$ས་པ།
༡.

བཅའ་ིམས་འདིའ་ི མིང་.་ ི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོའི་འག་འེམ་རང་ ོང་ལས་འཛིན་་ི བཅའ་མི ས་
ཟེར་lབ་ཨིན།

གོ་བ&གས་དང་དབང་ཆའི་ཚསེ ་ངས།
༢. (༡) བཅའ་ིམས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི གི་འགོ་བ&གས་ཚསེ ་ངས་འདི་ ི་ལོ་ ༡༩༩༩ i་
༧ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལས་ཆ་གནས་འབད་ནི་ཨིན།
(༢) དབང་ཆའི་ཚསེ ་ངས་དེ་ ི་ལ་ོ ༡༩༩༩ ི་i་ ༧ པའི་ཚསེ ་ ༢༧ ལས་འགོ་བ&གསཔ་
ཨིན།

གོ་བ་ལནེ ་ཐངས་ - ངེས་ཚགི །
(.

བཅའ་ིམས་འདི་ནང་.་ འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་F་ག་ི གོ་དོན་ ལོགས་E་གོ་དགོཔ་འབད་འཁོད་
དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི ཿ
(༡) ཅ་དངོས་ཟེར་མ་ི འདི་ གནད་དནོ ་དང་ ཅ་ཆས་ག་ཅི་.་ཡང་ག་ོ ནི་ཨནི མ་ལས་ད་ེ ཡང་ དnེ་
འབད་བ་ཅིནཿ
1

ཀ༽
ཁ༽
ག༽
ང༽

(༢)
(()
(༤)
(༥)
(༦)
(༧)
(༨)

ཡི་p་
བq་འXིན་ ཡང་ན་ གནས་Fལ།
དAལ་Qོད་བཀོད་B།
ཡིག་^བ་དང་ ཤོག་rམ་ ལག་Vགས་ དེ་ལས་ནང་ན་.་ཡ་ི p་དང་ བq་འXིན་
གནས་Fལ་དང་དAལ་Qོད་བཀོད་B་གིས་གཙོས་པའི་ གནད་དོན་དང་ཅ་ཆས་ཡོད་
མི་གི་ཧོད་དང་ ཡང་ན་tར་ཏ་ེ ཡདོ ་མི་F།
ཅ༽ ཡིག་ཐོག་.་མིན་པའི་ཁ་འཐེན་དང་ བq་ལན་ དAལ་Qོད་བཀོད་B་F་.་གོཝ་
ཨིན།
འག་ཟེར་མ་ི འདི་ དཔལ་vན་འག་པའི་ Bལ་ཁབ་.་lབ་ཨནི །
ལས་འཛིན་ཟེར་མ་ི འདི་ འག་འེམ་རང་ ོང་ལས་འཛིན་.་lབ་ཨནི །
ཡོངས་@བ་མདོ་ཆནེ ་ཟེར་མ་ི འདི་ 9ེ་ཚན་འདི་གི་ཡོངས་@བ་མདོ་ཆེན་དང་ ཡང་ན་ འག་
ག?ང་གིས་བཅའ་མི ས་འདི་དང་འིལ་ཏ་ེ 4་འབད་མི་གི་དབང་ཚད་ཅན་འབད་བDོས་
གནང་མི་དེ་.་lབ་ཨནི །
ཡིག་ཕད་ཟེར་མི་འདི་ གོམ་ཕད་དང་ Hོམ་ ལག་wང་ ལག་Vགས་ དེ་ལས་གཞན་ཡང་
འེམ་ཆས་ བ&གས་ཏེ་ འེམ་ཁང་གསི ་ ེལ་འ]ེན་འབད་བའི་Dབས་/ི་ཧོད་F་.་ གོ་ནི
དང་ དེ་ཡང་ ནང་ན་ཅ་ཆས་དེ་F་ཡོད་xང་མེད་xང་ དེ་F་ག་ེ ར་.་གོ་ན་ི ཨནི །
ག?ང་ཟེར་མི་འདི་ འག་ག?ང་.་lབ་ཨིན།
བཀོད་ཚོགས་ཟེར་མི་འདི་ ི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོའ་ི འག་འེམ་རང་ ོང་ལས་འཛིན་ི་
བཅའ་ིམས་བམ་ཚན་ ( པའི་9ེ་ཚན་ ༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མ་ི དེ་.་lབ་ཨནི །
ཡི་p་ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་རང་ཨནི ་xང་ མི་ངོམ་དང་ ཁ་Rང་གཅིག་གི་ཐོག་.་
བ,ད་འ<ེལ་ི་དོན་.་ ེལ་མི་F་.་ག་ོ ནི་དང་ དེ་གི་ངས་E་
ཀ༽ ཚད་vན་འེམ་ཆས་་ི ཅ་དངོས་ག་ཅི་ཨིན་xང་།
ཁ༽ བ,ད་འ<ེལ་འཐབ་ན་ི གི་ ཡིག་^བ་དང་ ཤོག་rམ་ ཧོད་དང་tར་ཏེ་ཡོད་མི་F་ག་
ཅི་རང་ཨིན་xང་།
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(༩)
(༡༠)
(༡༡)
(༡༢)
(༡()
(༡༤)

(༡༥)
(༡༦)
(༡༧)

ག༽ མི་ཅིག་.འམ་ ཁ་Rང་ཅིག་གི་ཐོག་.་ཁ་མ་བ9མས་པར་ ེལ་བའི་བ,ད་འ<ེལ་
ཡིག་རིགས་F།
ག?ང་གི་ངོ་ཚབ་ཟེར་མ་ི འདི་ ག?ང་ག་Uན་ཁག་དང་ ལས་Oངས་F་དང་ ག?ང་དབང་ག་ི
ལས་འཛིན་དང་ ལས་9ེ་དང་ ངོ་ཚམ་གཞན་F་.་lབ་ཨིན།
dོན་པ་ོ ཟེར་མ་ི འདི་ བཅའ་ིམས་འདི་ བདག་ ོང་ག་ི དོན་.་ ག?ང་གི་ཁ་Kག་ལས་
འགན་ཁག་ངོ་མ་ཡོད་མ་ི གི་ dོན་པོ་དང་ dོན་པ་ོ འོག་མ་ ཡང་ན་yང་ཆེན་F་.་lབ་ཨིན།
Uན་ཁག་ཟེར་མ་ི འདི་ བ,ད་འ<ེལ་Uན་ཁག་.་lབ་ཨིན།
མི་ཟེར་མ་ི འདི་ མི་རང་རང་སོ་སོ་དང་བ9ོམས་རོགས་ ཚོང་9་ེ ལས་9་ེ ག?ང་གི་ང་ོ ཚམ་
ལས་Oངས་F་དང་ གཞན་ཡང་ ིམས་མKན་ཐོག་.་སོ་སོ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་
མི་F་.་གོཝ་ཨནི །
འེམ་z་ཟེར་མི་འདི་ འེམ་ཁང་གིས་ ེལ་འ]ེན་འབད་བའི་ z་{ན་.་ག་ོ ནི་ཨིནམ་མ་
ཚད་ འེམ་ཐོག་ལས་ ེལ་འ]ེན་ི་དནོ ་.་ 4་ཐེབས་/ི་དམིཊ་བསལ་z་{ན་ནམ་ z་
འKས་F་.་ཡང་གཝོ ་ཨིན།
འེམ་Vགས་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་གི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་བཟོ་བའི་འེམ་
zའི་ཚབ་.་Tར་མི་ པར་རསི ་དང་ པར་བ}ན་འབད་འབདཝ་བཟོ་བཀོད་ཅན་་ི Vགས་
མཚན་F་དང་ ཡང་ན་ Bལ་ཁབ་གཞན་་ི ིམས་.གས་ཐོག་འེམ་zའི་ཚབ་.་བཟོ་བའི་
རིགས་F་.་གོ་ནི།
འེམ་ཁང་གི་ཅ་དངོས་ཟེར་མ་ི འདི་ འེམ་ཐོག་ལས་འབག་ན་ི ཨིན་མི་ ཅ་དངོས་F་.་lབ་
ཨིན།
ཡིག་Hོམ་ཟེར་མི་འདི་ ལས་འཛིན་ིས་ མི་མང་དང་ rེར་ི་ས་ཁོངས་F་ནང་བ&གས་ཏ་ེ
ཡོད་པའི་ མི་གཞན་སི ་ འེམ་ཁང་བ,ད་ད་ེ གཏང་ན་ི གི་ འེམ་ཁང་ག་ི ཅ་དངོས་F་
བ$་ལེན་འབད་སའི་ཡིག་Hོམ་དང་ ཡིག་fོད་F་.་lབ་ཨིན།
འེམ་ཁང་ཟེརམི་འདི་ འེམ་ཁང་ག་ི ཅ་དངོས་F་ ལེན་ས་དང་གཏང་ས་ལག་ལེན་འཐབ་
སའི་@མི ་དང་ ཁང་མིག་ འེམ་ཡིག་ ེལ་ལེན་འབད་མ་ི ~མ་འཁོར་F་.་lབ་ཨནི །
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(༡༨) ཚད་vན་ཅ་དངོས་ཟེར་མ་ི འདི་ འོག་ག་ི གནད་དོན་དང་ མKན་པར་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་
འེམ་ཁང་གི་ཅ་དངོས་F་.་lབ་ཨིན་ དེ་ཡང་
ཀ༽ ིད་ཚད་ག་རམ་ ༥༠༠ ལས་མ་Uག་པ།
ཁ༽ ག་ཚད་མ་ི ལི་མི་ར་ ༥ ལས་མ་Uག་པ།
ག༽ bབ་བཞི་ནར་གགས་/ི་B་ཚད་མི་ལི་མི་ར་ ༡༢༢ ལས་མ་Uགཔ་དང་
དས་ཚད་མི་ལི་མི་ར་ ༢(༧ ལས་མ་Uག་པ་འབད་དགོསཔ་ཨིན།
(༡༩) དབང་ཆའི་ཚསེ ་ངས་ཟེར་མ་ི འདི་ བ,ད་འ<ེལ་Uན་ཁག་ག་ི འོག་.་ཡོད་མ་ི འེམ་ལས་9ེ་
ཚན་ི་ འེམ་ལས་ཞབས་ཏོག་གི་ 4་དང་འ<ེལ་བའི་ཅ་དངོས་དང་དབང་ཆ་འགན་ཁག་F་
ལས་འཛིན་ འདི་.་ གནས་སརོ ་འབད་དེ་ དབང་ཆ་ཐོབ་པའི་ཚེས་ངས་དེ་.་lབ་ཨནི །

འེམ་བ,ད་ ལེ ་ལནེ ་ི་ི ག་ོ དནོ །
༤. འེམ་ཁང་གི་ཅ་དངོས་F་ ལས་འཛིན་སི ་Gིས་ལེན་ཞིནམ་ལས་ འོག་གི་ལམ་.གས་དང་འ@ིལ་ཏེ་
ཡིག་Hོམ་ནང་མ་བ&གས་Fན་ཚདོ ་ འེམ་བ,ད་ ེལ་ལནེ ་་ི Mས་Nན་ འབད་བGིཝ་ཨིན་ དེ་ཡང་
(༡) ཅ་དངོས་p་ཁ་Rང་<སི ་ཏ་ེ ཡོད་མི་ མི་ངོམ་ད་ེ གིས་ ལེན་པར་མ་Uོད་xང་ཁ་Rང་གཞན་བ,ད་
དེ་ Qོད་དགོསཔ་འབད་ཡོད་མི་དེ་.་Qོད་ནི།
(༢) ཁ་Rང་ཅན་་ི rེར་་ི ཡིག་Hོམ་ནང་ལས་ བ$་ལེན་འབད་ནི།
(() འེམ་ ེལ་ི་ལམ་.གས་དང་བན་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་/ི་ཐོག་ལས་Qོད་ཐབས་འབད་
ནི།
(༤) ཁ་Rང་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་ ཇོ་བདག་མ་ཐོན་པར་ Gིས་Qོད་འབད་མ་Fགས་མ་ི ཅ་དངོས་F་
དེ་གི་ལམ་.གས་དང་ ཡང་ཅིན་ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་གི་དོན་ཚན་F་དང་ ཡང་ན་
བཅའ་ིམས་གཞན་་ི དགོངས་དོན་དང་ འིལ་ཏེ་བདག་འཛིན་ལས་གཏང་ནི།

བ"ོད་.གས་/་ི ག་ོ དནོ །
༥.

བཅའ་ིམས་འདི་ནང་གི་ཚིག་རགི ས།
4

(༡) ཕོ་H་ (ཁོ) ཟེར་བའི་ཚིག་ནང་.་ མོའ་ི རིགས་ཡང་Fདཔ་ཨནི །
(༢) གཅིག་ཚིག་གིས་ མང་ཚིག་.་གོ་ནི་དང་ དེ་བམ་ེ་ མང་ཚིག་གིས་ གཅིགས་ཚིག་.་
ཡང་གོཝ་ཨིན།

ཚད་མཉམ་ཉསེ ་ཆད་/་ི ག་ོ དོན།
༦.

ཚད་མཉམ་ཉེས་ཆད་ཟེར་མ་ི འདི་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་འགལ་བའི་ 4་ངན་ཅིག་ག་ི དོན་.་ བཙོན་
ིམས་ཉིན་ངས་གང་ཕོག་གི་མི ས་འKས་འབད་ འ ན་ཆོད་གནང་མ་ི ཚེས་ངས་.་ Bལ་ཡོངས་
ལས་མའི ི་ z་ཚད་གང་གནས་དེ་.་lབ་ཨིན་ དེ་ེ་Gིས་Pབ་ཏེ་བCོན་པའི་དAལ་དེ་ ཉེས་Rའི་ཚིག་
དོན་དང་འིལ་ཏེ་མཐོ་དམའི་ཚད་Gིས་བཏོན་མི་འདི་.་ཆ་གནས་བཞག་དགོ།

མངའ་ཁངོ ས།
༧. བཅའ་ིམས་འདི་ འག་Bལ་ཁབ་/ི་མངའ་ཁོངས་ནང་འཁོད་ ཆ་གནས་འབད་དགོསཔ་མ་ཚད་
འག་Bལ་ཁབ་/ི་མངའ་ཁོངས་aི་ཁར་ཡང་ ཆ་གནས་འབད་དགོསཔ་ཨནི །

བམ་ཚན་ ༢ པཿ
གཡོག།

ལས་འཛིན་ི་4་འགན་དང་དབང་ཚད་ཕགོ ་འགན་དང་བདག་6ད་4་

9ེ་ཚན་ ༡ པཿ 4་འགན།
4་འགན།
༨.

ལས་འཛིན་འདི་གི་4་འགན་F་གཤམ་གསལ་cར་ཨིན།
(༡) འག་ནང་འཁོད་དང་ འག་དང་Bལ་ཁབ་གཞན་F་ག་ི བར་ན་ འེམ་འ<ེལ་/་ི 4་གཡོག་
F་aག་?་ནི།
(༢) འེམ་ལས་དང་ འ<ེལ་བའི་ཚངོ ་ལས་/ི་རིགས་དང་ ཡངན་4་གཞན་་ི རིགས་F་འབད་ནི།
(() གོང་གསལ་ིམས་དོན་ ༨(༡) པ་དང་(༢) པའི་4་གཡོག་གི་ཞོར་ཁར་འབད་དགོསཔ་
འཐོན་པའི་ ཚོང་ལས་/ི་རིགས་དང་ 4་གཞན་ི་རིགས་F་ཡང་འབད་ནི།
5

9ེ་ཚན་ ༢ པཿ ཕོག་འགན།
ཕོག་འགན་ - ཚོང་འ<ེལ།
༩. ལས་འཛིན་འདི་གིས་ ཚོང་འ<ེལ་ི་ལམ་.གས་F་ Fལ་vན་ི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ན།ི

ཕོག་འགན་ - མི་9ེའ་ི 4་གཡོག།
༡༠. ལས་འཛིན་འདི་གིས་ འག་ནང་འཁོད་དང་ aི་ཁར་གཉིས་ཆ་ར་.་ ེལ་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ཞབས་
ཏོག་4་གཡོག་F་འབད་ནི།
(༡) འག་Bལ་ཁབ་ནང་གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་.་ འོས་འབབ་དང་འིལ་ཏེ་@བ་Fགསཔ་ེ་འབད་
ནི།
(༢) འག་ནང་འཁོད་.་ ཡི་p་ ེལ་འ]ེན་་ི འེམ་zའི་ཚད་གཞི་གཅིག་མFངས་བཟོ་ནི།
(() མི་སེར་་ི བཟོ་་དང་ ཚོང་འ<ེལ་ མི་9ེའི་མཁོ་འདོད་འbབ་དགོསཔ་F་ནང་ འོས་འབབ་
དང་ འིལ་ཏེ་ཕན་ཐོགས་Fཊ་པའི་Fལ་མKན་ི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
(༤) ཡིག་ ེལ་4་ག་ི དོན་.་གནས་པའི་ཟད་འོ་F་ Gིས་ཁར་བཀལ་བའི་ཁར་ ིམས་དོན་ ༦༢
དང་ ༦( པའི་ནང་ག་ི འཆར་དAལ་ི་ དམིགས་Nལ་འbབ་དགོསཔ་F་.་ ཆ་འཇོག་
འབད་བའི་ཐོག་ལས་ འེམ་zའི་z་ཚད་གང་ང་གི་r་ོ ལས་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་བ་ནི།

ཕོག་འགན་ - ིར་བཏང་ག?ང་ག།ི
༡༡. ལས་འཛིན་སི ་ལམ་.གས་དང་འིལ་ཏ་ེ འབད་དགོ་པའི་4་གཡོག་Fཿ
(༡) ིར་བཏང་ག?ང་ག་ི ིད་ས་dནོ ་པོ་གསི ་@བ་བHགས་གནང་མ་ི F།
(༢) Bལ་ིའི་ཆིངས་ཡིག་F་དང་འིལ་ཏེ་འག་Bལ་ཁབ་.་ཕོག་པའི་ འགན་ཁག་འབག་
དགོསཔ་F།
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9ེ་ཚན་ ( པཿ དབང་ཚད།
ིར་བཏང་དབང་ཚད།
༡༢. ལས་འཛིན་འདི་.་ རང་གི་4་གཡོག་དོན་.་མཁོ་བའི་4་དང་ R་Cབས་བདེ་ནི་ག་ི དོན་.་འབད་དགོ་
པའི་ 4་འགན་ི་རིགས་ག་ར་ འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད།

@ད་པར་་ི དབང་ཚད།
༡(. ལས་འཛིན་འདི་.་ ིར་བཏང་དོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་ཡོད་པའི་ དབང་ཚད་/ིས་མ་ད་ོ བར་ @ད་
པར་ི་དབང་ཚད་གཞན་ཡངཿ
(༡) ཅ་དངོས་/ི་གོང་ཚད་དང་ 4་གཡོག་གི་z་ཆའི་ཚད་གཞི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།
(༢) ལས་འཛིན་རང་གསི ་ འེམ་Vགས་བཟོ་ནི་དང་ ལས་འཛིན་ི་ངོ་ཚབ་མི་གཞན་.་འེམ་
Vགས་བཟོ་ནིའ་ི དབང་ཆ་Qོད་ནི།
(() འེམ་འ<ེལ་4་གཡོག་ ཡང་ན་ ཅ་དངོས་F་Rིན་ན་ི གི་དོན་.་ ཁ་ཚིག་གཏམ་གཞག་F་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།
(༤) ལས་འཛིན་འདི་ནང་ 4་འབད་མི་ བ&གས་ཐངས་/ི་ལམ་.གས་ཐག་བཅད་ནི།
(༥) ལས་འཛིན་.་ིམས་གགས་འབད་ན་ི དང་ ལས་འཛིན་ིས་མི་གཞན་pར་ིམས་གགས་
འབད་ནི།
(༦) ལས་འཛིན་སི ་ ཁག་འབག་4་དང་འགན་B་བཟོ་ན་ི F་ནང་འལ་?གས་འབད་ན་ི དང་
ལས་འཛིན་་ི 4་F་གཞན་.་ཁག་འབག་Qོད་ན་ི དང་ དེའ་ི འགན་B་བཟོ་ནི།
(༧) ངོ་ཚབ་གསར་བDོ་འབད་ན་ི དང་ མི་གཞན་་ི ངོ་ཚབ་.་ 4་འབད་ནི།
(༨) བལ་ཅན་དང་བལ་མེད་/ི་ཅ་ཆས་མཁོ་བ་འབད་ནི་དང་ འཆང་ོད་འབད་ན་ི གཞན་
.་བ་བར་Rིན་ན་ི གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ བཙོང་ནི་F།
(༩) rེར་ི་ལས་9ེ་གཞི་བ&གས་འབད་ནི་དང་ ལས་9ེ་གཞི་བ&གས་འབད་ན་ི ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་ནི།
7

(༡༠) བ9ོམས་རོགས་ཚོགས་9་ེ dོ་གཏད་ལས་9་ེ དེ་ལས་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་མཉམ་xབ་ལས་
9ེ་གཞན་ཡང་ དེ་དང་འ]་བའི་ཁེ་སང་ དn་བགོ་ཐོབ་ས་ཡོད་མི་གི་ ཚོང་9ེ་F་ནང་ ཁ་
བ9ོམས་ཏེ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག།
(༡༡) འག་གནང་ག་ི དAལ་འ<ེལ་ལས་Oངས་F་ལས་ དAལ་བ ི་ནི་དང་ ལས་འཛིན་་ི བདོག་
གཏད་F་གཏའ་མར་བ&གས་ནི་དང་ ེད་F་ཡང་Gིས་Pབ་ཏེ་Qོད་ཆོག།
(༡༢) འེམ་/ི་ལས་དོན་.་ དེ་འXལ་ལས་མཁོ་ཁལ་མེད་པའི་དAལ་དེ་F་ ཁེ་སང་ཅན་ི་ལས་
དོན་གཞན་ནང་མ་G་འབད་བ&ག་ནི།
(༡() ི་བཏང་མ་ི མང་གི་འོ་འbལ་.་ བར་ཆད་མེད་པའི་ མི་མང་གི་ས་ཁོངས་དང་@མི ་F་ནང་
ཡིག་Hོམ་བ&ག་ནི།
(༡༤) ཕན་ཐོགས་ོམ་ཡོད་མི་ Bང་འ<ེལ་ལས་དོན་ དཔེར་ན་ zོག་འེམ་དང་zོག་འXིན་
གནས་གཞིའི་ཐ་ོ བ"ེ་སོར་དང་ zོག་འXིན་མ་དAལ་མིང་སོར་་ི 4་གཡོག་F་འབད་ནི།

མ་G་ག?ང་ལས་གནང་ན།ི
༡༤. དAལ་Gིས་Uན་ཁག་གིས་ འག་ག?ང་གི་ཁ་Kགས་ལས་ ལས་འཛིན་་ི འགོ་བ&གས་མ་Gའི་བགོ་
བཤའ་བ&གས་གནང་ནི།

གལ་ཆེའ་ི གནས་Cངས་Dབས་/་ི དབང་
བང་ཚད།ད
༡༥. འག་Bལ་ཡོངས་/་ི 6ང་ ོབ་བཅའ་ིམས་དང་བན་ཏ་ེ གལ་ཆེའ་ི གནས་Cངས་/ི་ Mས་Nན་
རིང་Bལ་ཁབ་/ི་ད་འཛིན་.་ གཤམ་གསལ་ི་དབང་ཚད་ཡོད།
(༡) འག་Bལ་ཁབ་ཡོངས་.་ཨིན་xང་ ཡང་ཅནི ་ ས་གནས་ལ་.་ཅིག་ནང་ཨནི ་xང་ ཡང་ཅིན་
Bལ་ཁབ་གཞན་ག་ཏེ་རང་འབད་xང་ འེམ་འ<ེལ་4་གཡོག་ག་ི ལག་ལེན་F་Mས་Bང་འབད་
ནི།
(༢) མི་ག་.་འབད་xང་ འེམ་འ<ེལ་4་གཡོག་འབད་ནི་ག་ི གནང་བ་གནང་ནི།
(() ལས་འཛིན་འདི་.་ བཀོད་B་དང་འིལ་ཏ་ེ 4་གཡོག་འབད་བག་ནི།
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9ེ་ཚན་ ༤ པཿ བདག་6ང་4་གཡོག།
བདག་6ང་4་གཡོག།
༡༦. ལས་འཛིན་འདི་.་ དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ཡོད་མི་Fཿ
(༡) འག་Bལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ འག་དང་a་ི ཁའི་ས་གནས་F་གི་བར་ན་ིམས་དོན་ ༡༧
པ་ དང་འིལ་ཏེ་གནས་ཚད་དང་vན་པའི་ཡ་ི p་F་ ེལ་འ]ེན་འབད་ནི།
(༢) འེམ་Vགས་བམ་Zེལ་འབད་ནི།

བདག་6ང་4་གཡོག་ག་ི ངས་E་མ་Fདཔ།
༡༧. ལས་འཛིན་་ི བདག་6ང་4་གཡོག་གི་ངས་E་མ་Fད་པའི་རིགསཿ
(༡) ཅ་ཆས་དང་འ<ེལ་བའི་ཡིག་རིགས་ དངོས་པོ་དང་གས་ཏ་ེ བཏང་མི་F།
(༢) ཅ་ཆས་དང་གས་ཏེ་གསལ་བཤད་ཡིག་དེབ་དང་ དེབ་wང་ག་ི རགི ས།
(() གསོལ་རས་འབད་མནི ་པའི་ཡི་p་གཏོང་ལེན་ི་རིགས།
(༤) འག་Bལ་ཁབ་ནང་འཁོད་གཏང་ནི་ག་ི གནས་ཚད་དང་vན་པའི་ཡ་ི p་གཅིག་.་ཨ་Vག་ག་ི
འེམ་zའི་ཚད་གཞི་ལས་ འེམ་z་བ་བcབ་/ིས་མཐོཝ་འབད་Qོད་མི་ག་ི རིགས།
(༥) ཡི་p་བཏང་མི་གསི ་འབད་འོ་མ་ི དང་ ཡང་ན་ ཁོ་རའི་4་གཡོགཔ་F་གིས་འབག་པའི་
རིགས།
(༦) ལས་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གན་B་བཟོ་བའི་ཐོག་ལས་ ལས་འཛིན་་ི ཁ་Kག་ལས་ཡ་ི p་
ེལ་ལེན་འབད་བའི་རིགས།
(༧) ས་ཐག་ཉ་ེ ཤསོ ་དང་ R་Cབས་བདེ་ཤོག་/ི་ འེམ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ཡ་ི p་ ེལ་ལེན་འབད་
ནི།
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བམ་ཚན་ ( པཿ G་མི ས་དང་ཟནི ་བཀོད།
9ེ་ཚན་ ༡ པཿ G་མི ས།
ིམས་ཐད་.་ལས་འཛིན་་ི གནས་རམི །
༡༨. འག་འེམ་རང་ ོང་ལས་འཛིན་འདི་ Vག་པར་,ན་M་ ལས་འཛིན་ཅིག་འབད་གནས་ན་ི དང་ དེ་.་
ལས་འཛིན་་ི ཐེI་ཅིག་ཡང་དགོསཔ་ཨནི །
ཐིI་བདག་འཛིན།
༡༩. ཐིI་འདི་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ བཀའ་B་དང་འིལ་ཏ་ེ བདག་འཛིན་དམ་དམ་འབད་ནི་དང་
བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་གནང་བ་དང་བན་ཏ་ེ མ་གཏོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།

9ེ་ཚན་ ༢ པཿ བཀོད་ད་@བ་ཚགོ ས་པ།
བཀོད་@བ་ཚགོ ས་པ།
༢༠. ལས་འཛིན་འདི་.་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་ཅིག་དགོསཔ་ཨནི །

བཀོད་@བ་ཚགོ ས་པའི་G་མི ས།
༢༡. བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ནངཿ
(༡) ི་འཛིན།
(༢) ི་འཛིན་འོག་མ།
(() འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ །
(༤) དེ་ལས་ མདོ་ཆནེ ་གཞན་ ༤ ལས་མ་Uགཔ་ཅིག་དགོསཔ་ཨནི །

ི་འཛི
འཛིན།
༢༢. ག?ང་གི་བཀའ་B་ས་ོ ས་ོ འབད་ ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི ་ dོན་པོ་ད་ེ གིས་ི་འཛིན་མཛད་དགོ།
10

མདོ་ཆནེ ་F་ག་ི བཙག་འK།
༢(. བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ནང་གི་མདོ་ཆེན་F་ རིགས་Gལ་དང་ཤསེ ་ཡོད་f་ཚང་,ན་ ོང་འབད་ནི་གི་དོན་
.་ཆེས་མཐོའི་ོགས་bབ་@ད་པར་ཅན་ཡོད་མ་ི F་ལས་ བཙག་འK་འབད་ནི་ཨིན།

མདོ་ཆནེ ་འབད་བDོ་བཞག་འབད་ན་ི .་འསོ ་འབབ་མདེ པ།
༢༤. གཤམ་གསལ་cར་ི་མི་ང་ོ F་ མདོ་ཆནེ ་ི་ངས་E་བDོ་བཞག་འབད་མི་ཆོག།
(༡) rེར་ི་འེམ་ལས་དང་ དེ་དང་འ<ེལ་བའི་བཟོ་འི་ལས་9ེ་F་གི་ མདོ་ཆནེ ་དང་ འགོ་
དཔོན་F།
(༢) ལསའཛིན་འདི་ག་ི དོན་.་ ཉོ་ཚངོ ་གི་འ<ེལ་བ་མང་E་འཐབ་མ་ི rེར་ི་ལས་9ེའ་ི མདོ་ཆེན་
དང་འགོ་དཔོན་F།
(() འདས་པའི་ལ་ོ ངོ་ འི་ ནང་འཁོད་.་ མ་G་G་Cོང་ཐནོ ་མི་དང་ ཡང་ན་ མ་G་G་Cོང་གི་
ིམས་དnད་འབད་བའི་བrང་ཡདོ ་མི་F།
(༤) ིམས་འགལ་་ི ཉེས་ཆད་དང་ ཉེས་ིམས་ཕོག་མི་F།
(༥) སེམས་གནས་པ་མེད་མི་F།
(༦) ིམས་/ི་ཁ་Kག་ལས་དང་ གགས་ཁམས་ཅའི ི་ཐད་ལས་འབད་xང་ མདོ་ཆནེ ་ི་4་འགན་
.་ གནོད་Pེན་་ི ཉེན་ཁ་ཡོད་མ་ི F།

མདོ་ཆནེ ་བDོ་བཞག།
༢༥. བཅའ་ིམས་འདི་འགོ་བ&གས་ཞིན་ན་ལས་ ནམ་རང་འབད་xང་མདོ་ཆེན་དང་འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་ག་
ར་འབད་xང་ ག?ང་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་བཀའ་B་དང་འིལ་ཏ་ེ བDོ་བཞག་འབད་ནི་ཨིན།

མདོ་ཆནེ ་་ི གཡོག་ག་ི Mས་Nན།
༢༦. མདོ་ཆནེ ་F་ག་ི གཡོག་ག་ི Mས་Nན་ གཤམ་གསལ་cརཿ
(༡) dོན་པ་ོ དེ་ dོན་པའོ ི་ག་ོ གནས་ཐགོ ་.་བ?གས་རིང་ ི་འཛིན་འབད་རང་གནས་ནི་ཨནི །
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(༢) འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་ད་ེ འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་ི་ གོ་གནས་.་9ོད་རིང་.་ཡིག་ཚང་ག་ི མདོ་
ཆེན་འབད་4་འབད་ན་ི ཨིན།
(() མདོ་ཆནེ ་གཞན་F་ག་ར་ ལོ་ངོ་གEམ་་ི དོན་.་བDོ་བཞག་འབད་ན་ི དང་Mས་Nན་ཚང་
ཞིནམ་ལས་ ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༤) པ་དང་འིལ་ཏེ་ ད་xང་ལོ་ངོ་ ( ི་དོན་.་
ལོག་Cེ་ བDོ་བཞག་འབད་ཆོག།
(༤) འགོ་དང་པ་མདོ་ཆེན་འབད་གསར་བDོ་འབད་མི་F་ག་ི ས་ལས མདོ་ཆནེ ་གཉིས་ལོ་ངོ་ ༤
དང་iཝ་ ༦ གི་དོན་.་གསར་བDོ་འབད་ན་ི དང་Mས་Nན་ད་ེ ཚང་ཞིནམ་ལས་ ད་xང་ལ་ོ ངོ་
( འབད་མ་ི Mས་Nན་གཅིག་གི་དོན་.་ ལོག་Cེ་བDོ་བཞག་འབད་ཆོག།

མདོ་ཆནེ ་ལས་བཏོན་གཏང་ཐངས།
༢༧. མདོ་ཆནེ ་ད་ེ F་ འོག་ག་ི ལམ་.གས་དང་འིལ་ཏེ་ ག?ང་གིས་བཏོན་གཏང་ཆོགཿ
(༡) མདོ་ཆནེ ་ཅིག་གསི ་འོས་འབབ་ཡདོ ་པའི་ ,་མཚན་མེད་པར་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ཞལ་
འཛོམས་ཐེངས་ ( ལས་Uག་Cེ་ འXོ་མKདཔ་མKད་སར་མ་འཛོམས་པར་ཆད་འབད་
9ོད་པ་ཅིན།
(༢) མདོ་ཆནེ ་ིས་ ལས་འཛིན་ི་མངི ་གཏམ་.་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ 4་འབད་བ་ཅིན།
(() མདོ་ཆནེ ་ིས་ ཁོ་རའི་ལས་འགན་Fལ་བཞིན་འབད་མ་Fགས་པ་ཅིན།
(༤) མདོ་ཆནེ ་ིས་ བDོ་བཞག་འབད་Dབས་/་ི ཁ་ཚིག་དང་ ཡང་ན་བཅའ་ིམས་འདི་གི་གནད་
དོན་F་ལས་འགལ་སོང་པ་ཅིན།
(༥) མདོ་ཆནེ ་ིས་ dོན་པོ་.་?་ཡགི ་ལ་ཏ་ེ དགོངས་?་འབད་བ་ཅིན།

མདོ་ཆནེ ་་ི ཕགོ ་འགན།
༢༨. མདོ་ཆནེ ་F་གིསཿ
(༡) ཨ་Vག་རང་ རིག་Gལ་དང་ ]ང་བདེན་ ]ེན་ཤསེ ་/་ི ཐོག་ལས་ ལས་འཛིན་་ི མཐའ་དནོ ་
.་ཕན་པའི་4་འབད་དགོ།
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(༢) མདོ་ཆནེ ་ི་དབང་ཚད་དང་ ལས་འཛིན་ནང་ལས་ཐོབ་མི་ གནས་Fལ་F་ཁོང་རའི་rེར་/ི་
ཁེ་ཕན་ི་དནོ ་.་ Fལ་མནི ་ི་rོ་ལས་ ལས་ལེན་འཐབ་མ་ི ཆགོ །

མདོ་ཆནེ ་་ི མKན་Pནེ །
༢༩. ཞལ་འཛོམས་ཚར་རེ་གནངམ་ད་ མདོ་ཆེན་F་.་ མKན་Pེན་ཚར་རེ་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་ལས་བཟོ་
མི་གི་ཚད་དང་འིལ་ཏ་ེ གནང་མི་ཨནི མ་མ་ཚད་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པར་འོངས་
པའི་ཟད་འKས་F་ཡང་Gིས་Pབ་Cེ་Qོད་ནི་ཨནི ། དེ་བམ་མའི་མKན་Pནེ ་དང་ཟད་འོ་F་ ལས་
འཛིན་་ི མ་དAལ་ལས་གཏང་ནི་ཨིན།

རང་དོན་མ་མ་གསང་
གསང་བར་?་དགོཔ།
(༠. (༡) གལ་ིདཿ
ཀ༽ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་ གནད་དོན་ཅིག་ཆ་གནས་མཛད་པའི་Dབས་དང་ ཆ་
གནས་མཛད་ན་ི ཨིན་མ་ི གནད་དནོ ་དེ་ནང་ མདོ་ཆེན་གཅིག་གིས་ཐད་ཀར་དང་
བ,ད་ཐོག་གང་xང་གི་r་ོ ལས་རང་དོན་.་ཁ་ེ སང་ཅན་ི་རང་འདོད་ཅིག་ བཀོད་
པའི་Dབས།
ཁ༽ རང་འདོད་.་བVེན་ཏེ་ གནད་དོན་ཆ་གནས་མཛད་ན་ི འདི་.་ མདོ་ཆནེ ་ི་4་
འགན་དང་ མི་མKན་པའི་གནད་རེ་འང་པ་ཅིན། མདོ་ཆེན་དེ་གི་ གནད་དནོ ་F་
ཁ་གསལ་འབད་ཤེས་ཚརཝ་ད་ རང་འདོད་/ི་Dོར་ལས་ག་འདེ་མོགས་མོགས་
བཀོད་@བ་ ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ནང་?་དགོསཔ་ཨིན།
༢. ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་ནང་དོན་བཞིན་ རང་འདོད་བཤད་མི་དེ་ཞལ་འཛོམས་/་ི
ོས་ཆོད་ནང་ཟིན་<སི ་བཏབ་ཞནི མ་ལས་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གསི ་ས་ོ ས་ོ འབད་ཐག་བཅད་
མཛད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་མདོ་ཆེན་དེ་གིསཿ
ཀ༽ གནད་དོན་ད་ེ གི་Dོར་ལས་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་ག་ི ོས་བན་ག་ཅི་ནང་ཨིན་xང་
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག།
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ཁ༽ གནད་དོན་ད་ེ གི་Dོར་ལས་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གི་ོས་ཆོད་ག་ཅི་ནང་ཨིན་xང་
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག།
(. བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་ནང་གསེས་མི ས་དནོ ་ (༢) པའི་ནང་དོན་cར་M་ཐག་བཅད་
འབད་ནི་ག་ི དོན་ལས་ མདོ་ཆནེ ་ཅིག་གིས་ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་ནང་གསལ་
cར་M་ རང་འདོད་aིར་བཤད་འབད་ད་ེ ཡོད་པའི་ཐད་.་ ཐད་ཀར་དང་ བ,ད་དེ་ག་དེ་ེ་
རང་ཨིན་xང་ རང་འདོད་བཀོད་མ་ི མདོ་ཆེན་དེ་གསི ་ འབད་མི་ཆོག་པའི་རིགས་གཤམ་
གསལ་cརཿ
ཀ༽ ོས་ཐག་གཅད་ནི་ག་ི དོན་ལས་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ག་ཅ་ི ནང་
འབད་xང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག།
ཁ༽ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་ོས་ཐག་གཅད་ནི་ག་ི 4་ནང་.་བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ི
ཆོག།
(༤) གལ་ིད་རང་འདོད་བཀོད་མ་ི གནད་དོན་ད་ེ མི་མང་ིར་བཏང་.་ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་འ]ཝ་དང་
མི་མང་གཞན་ིས་ཡང་ འབད་ཆོག་པའི་ལམ་.གས་ཡོད་མི་དང་འིལ་ཏ་ེ ཅ་ཆས་མཁོ་Qོད་
འབད་ནི་དང་ 4་འབད་ནི་F་ཨིན་པ་ཅིན་ནང་གསེས་མི ས་དནོ ་ (༡) པ་དང་འིལ་མི་
དགོ།

བཀོད་@བ་ཚགོ ས་པའི་འགན་ཁག།
(༡. བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་འགན་ཁག་གཤམ་གསལ་cརཿ
(༡) ལས་འཛིན་་ི དམིགས་Nལ་དང་ ིད་ས་ ཐབས་ལམ་F་བGམ་ནི།
(༢) ལས་འཛིན་འདི་གི་4་དང་ འགན་Oར་F་ག་ར་Fལ་མKན་དང་ ོགས་bབ་ཅན་བཟོ་ནི་དང་
ཟད་འོ་གང་ང་ག་ི ཐོག་ལས་འབད་Fགས་ཐབས་བHིག་ནི།
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བཀོད་@བ་ཚགོ ས་པ་གསི ་Qོད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད།
(༢. (༡) བམ་ཚན་ ( པའི་9ེ་ཚན་ ( པའི་ནང་འཁོད་/ི་དབང་ཚད་མ་བGི་བར་ཚོགས་པ་གིས་ལས་
འཛིན་་ི འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་དང་ འགོ་དཔོན་གཞན་ག་.་ཨནི ་xང་ བཅའ་ིམས་འདི་
ནང་Fད་ད་ེ ཡོད་མ་ི དབང་ཚད་ག་ཅི་རང་ཨནི ་xང་Qོད་ཆོག།
(༢) ིམས་དོན་འདི་དང་འིལ་ཏེ་Qདོ ་པའི་ དབང་ཚད་དེ་F་ Mས་ནམ་རང་འབད་xང་ཆ་མེད་
གཏང་ཆོག།
(() ིམས་དོན་འདི་ དབང་ཚད་Qདོ ་མི་འདི་གསི ་ དབང་ཚད་ལེན་མི་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་མཐོ་
བའི་ག་ོ གནས་ཅན་གཞན་F་དང་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ཅན་གཞན་F་
གི་ དབང་ཚད་.་གནད་དགོསཔ་ག་ན་ི ཡང་མེད།

བཀོད་@བ་ཚགོ ས་པའི་ཞལ་འཛོམས།
((. བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ད་ེ གཤམ་གསལ་cར་འཚོགས་ན་ི ཨིན།
(༡) ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་དང་པ་དེ་ བཅའ་ིམས་འདི་ ཆ་འཇོག་འབད་ཚརཝ་ཅིག་
dོན་པ་ོ གིས་ ག་ད་ེ འབད་Fགས་Fགས་ འདི་འXལ་ལས་འཚོགས་གནང་དགོ།
(༢) ^ལ་མའི་ཞལ་འཛོམས་F་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་དང་པའི་ནང་ ོས་ཆོད་གནང་མི་དང་འིལ་
ཏེ་འཚོགས་ནི་ཨནི ་xང་ ི་འཛིན་ི་Kགས་ཁ་.་གནད་དོན་ལངམ་འབད་འMག་ཟེར་Kགས་
བཞེད་གནང་པ་ཅིན་ དམིགས་བསལ་་ི ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ཆགོ །
(() ིར་གཏང་ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༤ ལས་མ་ངམ་འབད་འཚོགས་
དགོསཔ་ཨནི །

འཛོམ་དགོ་པའི་འKས་མའི ་ི ངས་ཚད།
(༤. བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་.་ ང་ཤོས་རང་མདོ་ཆེན་
༤ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།
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ཚོགས་Bན་བ&ག་ཐངས།
(༥. ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ི མདོ་ཆེན་རེ་གསི ་ ཚོགས་Bན་རེ་བ&ག་ཞིནམ་ལས་ག་མང་
མི་འདི་.་ཆ་བཞག་Cེ་ོས་ཐག་གཅད་དགོ་ གལ་ིད་ཚོགས་Bན་་ི ངས་ཁ་འ]ན་འ]་འཐོན་པ་ཅིན་
ི་འཛིན་ི་ཚོགས་Bན་ ག་གི་ཁ་Kག་བ&གས་མ་ི དེ་.་སོ ་ཐག་གཅད་འོང་།

བཀོད་ཚགོ ས་/་ི སོ ་ཆད་ོད་ཆ་གནས།
(༦. མདོ་ཆནེ ་གསར་བDོས་འབད་ཚར་མི་དའེ ི་Dོར་ལས་ མ་བབ་པའི་གནད་རེ་ཐོན་ཏ་ེ འབད་xང་བཀོད་
ཚོགས་པ་ལས་ ཚར་ཅིག་ོས་ཆདོ ་གནང་ཚར་བ་ཅིན་ དེ་.་ཆ་གནས་བཞག་དགོསཔ་ཨནི །

བཀོད་ཚགོ ས་/་ི ཞལ་འཛོམས་ནང་་ི འཛིན་མདེ ་པའི་Dབས།
(༧. བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ི་འཛིན་དེ་མེད་པ་ཅིན་ ི་འཛིན་འོག་མ་གསི ་ཞལ་
འཛོམས་/ི་གཙོ་འཛིན་འབད་ན་ི དང་ གལ་ིད་ི་འཛིན་དང་ ི་འཛིན་འོག་མ་ གཉིས་ཆ་རང་མེད་
པ་ཅིན་ མདོ་ཆནེ ་ཁོང་རང་F་གི་ས་ལས་གཅིག་ ཞལ་འཛོམས་/ི་གཙོ་འཛིན་འབད་འK་དགོ།

ི་འཛིན་ངལ་གསོ་.་Rནོ ་ཏ་ེ མེད་Dབས།
(༨. ི་འཛིན་ད་ེ ངལ་གསོའམ་ aིའི་Bལ་ཁབ་.་ག?ང་དོན་.་Rོན་པ་ཅིན་ ཁོ་རང་མེད་པའི་Mས་Nན་རིང་
ཁོ་གིས་ ི་འཛིན་འོག་མའམ་ མདོ་ཆནེ ་ི་ས་ལས་གཅིག་ི་འཛིན་འབད་བDོ་བཞག་འབད་དགོ།

ཞལ་འཛོམས་/་ི སོ ་ཐ།ོ
(༩. ཚོགས་པ་དེ་གིས་ཞལ་འཛོམས་/་ི ོས་ཆོད་ཐ་ོ དེབ་F་Fལ་མKན་འབད་བཀོད་བཞག་དགོ།
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ཞལ་འཛོ
འཛོམས་མ་གནང་པའི་སོ ་ཆོད།
༤༠. ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་མ་Fགས་པའི་བར་ན་ ི་འཛིན་་ི Kགས་བཞེད་.་ དེ་འXལ་ལས་ ཚོགས་
པ་གིས་སོ ་ཆད་འབད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ི་འཛིན་སི ་གཤམ་གསལ་ལམ་.གས་
F་ ལག་ལནེ ་འཐབ་ཆོགཿ
(༡) ཁ་ངས་ཚང་དགོ་པའི་ མདོ་ཆནེ ་F་གིས་ ཡིག་ཆ་ནང་Fད་མ་ི གནད་དོན་ད་ེ གི་ལམ་.གས་
དང་བན་ཏ་ེ མཚན་Vགས་བཀོད་པ་ཅིན་ གནད་དོན་དེ་མཚན་Vགས་བཀོད་པའི་ཉིནམ་ད་ེ
ལས་འགོ་བང་C་ེ ཞལ་འཛོམས་ངོ་མའི་ནང་སོ ་ཆོད་མ་འབད་Fན་ཚོད་ཆ་གནས་བཞག་ན་ི
དང་ གལ་ིད་མདོ་ཆནེ ་ག་ར་གིས་ཉིནམ་གཅིག་.་མཚན་Vགས་བཀོད་མ་Fགས་པ་ཅིན་
མཚན་Vགས་ཚང་ བའི་ཉིནམ་ལས་ ོས་ཆོད་མ་འབད་རིང་ཆ་གནས་མཛད་ན་ི ཨིན།
(༢) གལ་ིད་ོས་ཆོད་ འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ད་ེ ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་ནང་
གསལ་བཞིན་ ོས་ཆསོ ་མཛད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ོས་ཆོད་/ི་གནད་དོན་ད་ེ F་གི་འ]་རེ་མདོ་
ཆེན་ར་ེ རེ་བཞིན་.་ དེ་འXལ་ལས་Qོད་དགོསཔ་ཨནི །
(() ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་དགོངས་དོན་cར་ཡིག་ཆ་གཉིས་སམ་ ཡང་ཅིན་ དེ་
ལས་Uག་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་xང་གནད་དོན་གཅིག་མFངས་ཨིན་པ་ཅནི ་ ཡིག་
ཆ་རེ་ར་ེ བཞིན་M་.་མདོ་ཆེན་གཅིག་དང་དེ་ལས་Uག་པའི་མདོ་ཆནེ ་ི་མཚན་ད་ེ F་དང་འིལ་
ཏེ་ག་ར་གིས་མཚན་Vགས་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་གཅིག་འབད་བGི་ན་ི ཨནི །
(༤) ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་དནོ ་.་པར་འXིན་ (ཕེགསི) ཐོག་ལས་བཏང་བའི་
ཡིག་ཆ་ ཨིན་པ་ཅིན་ མདོ་ཆེན་གཅིག་གསི ་མཚན་བཀོད་དེ་ཡོད་xང་ M་.་ཆ་གནས་ཡོདཔ་
ཨིན།

བཀོད་@བ་ཚགོ ས་པ་གསི ་བཅའ་Hགི །
༤༡. འག་འེམ་རང་ ོང་ལས་འཛིན་་ི ི་ལོ་ ༡༩༩༩ འི་བཅའ་ིམས་འདི་.་ཆ་གནས་bབ་Cེ་ལག་
ལེན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མར་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་བཅའ་Hིག་གི་་Hིག་Pབ་དགོསཔཿ
(༡) གོང་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།
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(༢)
(()
(༤)
(༥)

4་གཡོག་དང་ ཅ་ཆས་/ི་འཆར་གཞི་F་ག་ི ལམ་.ཊ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།
ལག་ལེན་ི་ལམ་.གས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།
4་གཡོག་པ་F་.་ 4་འགན་བཀལ་ན་ི གི་་Hིག་Pབ་ནི།
,་དངོས་དང་ འི་འགན་Qོད་ལེན་འབད་དགོསཔ་ཡོད་མ་ི F་ མིང་གསལ་Zོ་ན་ི གི་་Hིག་
Pབ་ནི།
(༦) འཆར་དAལ་་ི ོན་Gིས་བཏོན་ཏེ་ dོན་པོ་.་ལ་ནི།
(༧) ིམས་.གས་བལ་བཅོས་འབད་དགོསཔ་F་ག་ི \ན་?་བཟོ་Cེ་dནོ ་པ་ོ .་ལ་ནི། དེ་
འབདཝ་ད་ གོང་གསལ་ི་4་F་.་བVེན་ཏེ་ བར་བཅོས་འབད་དགོསཔ་ག་ཅི་རང་ཡོད་
xང་ དབང་ཚད་ལས་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ ཧེ་མར་ ཡང་ཅིན་བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ནང་
ལས་ོས་ཐག་མ་ཆོད་Fན་ཚོད་ཆ་གནས་མེད།

བཅའ་Hིག་ག་ི ཟད་འོ།
༤༢. བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་ ིམས་དོན་ ༤༡ པའི་ནང་གསལ་ི་ བཅའ་Hིག་དོན་.་ 4་འབད་བའི་
ཟད་འོ་F་ འེམ་ལས་9་ེ ཚན་ལས་གཏང་དགོ་པའི་གནང་བ་Uན་ཁག་ལས་གནང་ཆོག།

9ེ་ཚན་ ( པཿ འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ །
འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན།
༤(. འག་གི་འེམ་ལས་རང་ ོང་འཛིན་.་ འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་གཅིག་དགོསཔ་ཨནི །

འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་བDོ་བཞག།
༤༤. འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་ད་ེ ག?ང་གིས་ ཡིག་ཐོག་གི་བཀའ་B་དང་བཅསཔ་འབད་བDོ་བཞག་མཛད་
གནང་དགོསཔ་ཨིན།
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གཡོག་ག་ི Mས་Nན།
༤༥. འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་ི་གཡོག་ག་ི Mས་Nན་འདི་ ག?ང་གི་Kགས་འབབ་དང་འིལ་ནི་དང་ དེའི་རིང་
ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འ]ེན་འཐབ་དགོསཔ་ཨནི །

དགོངས་?འི་ལ་ོ ཚད།
༤༦. འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་ད་ེ Bལ་ག?ང་ཞི་གཡོག་Uན་ཚོགས་/་ི བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ཏ་ེ དགོངས་?་
འབད་དགོསཔ་ཨནི །

འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་ བDོ་བཞག་Dབས་/་ི ཁ་ཚགི ་གཏམ་བཞག།
༤༧. འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་ བDོ་བཞག་འབད་བའི་Dབས་/ི་ཁ་ཚིག་གཏམ་བཞག་F་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་
ལས་འོས་འབབ་བc་C་ེ བཟོ་ན་ི ཨནི །

འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་བཏོན་གཏང་.གས།
༤༨. འཛིན་ ངོ ་མདོ་ཆནེ ་ད་ེ འོག་གི་གནད་དོན་F་དང་འིལ་ཏེ་འཐོན་པ་ཅནི ་ ག?ང་གིས་བཏོན་གཏང་
ཆོགཿ
(༡) ིམས་དོན་ ༢༧ པའི་ིམས་དོན་དང་འིལ་ཏེ་འཐོན་པ་ཅིན།
(༢) dོན་པ་ོ དང་ ཚོགས་པའི་ཁ་Kག་ལས་ བཏོན་གཏང་ནི་Kགས་ཐག་བཅད་པ་ཅིན།

འཛིན་ ངོ ་མདོ་ཆེན་་ི ཁག་འགན།
༤༩. འཛིན་ ངོ ་མདོ་ཆནེ ་ིསཿ
(༡) བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་བཀོད་B་དང་འིལ་ཏེ་ ལས་འཛིན་འཛིན་ ོང་འཐབ་ནི།
(༢) བཅའ་ིམས་འདི་ནང་ འབད་དགོསཔ་འབད་Fད་དེ་ཡོད་པའི་ ིམས་དནོ ་F་དང་
འིལ་ཏེ་ ལས་འཛིན་ི་འགན་Oར་ཆ་མཉམ་འbབ་Fགསཔ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ལས་
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འཛིན་་ི དོན་.་ ིར་བཏང་གིས་འབད་དགོ་པའི་འགན་Oར་གཞན་F་ཡང་ག་ར་མ་བཞག་
པར་འབད་དགོཿ
ཀ༽ ལས་འཛིན་སི ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་4་གཡོག་དང་ ོགས་bབ་ དAལ་
ི་ལག་ལནེ ་F་ འXོ་མKད་དེ་ཡར་Bས་གཏང་ནི།
ཁ༽ ལས་འཛིན་་ི དAལ་F་ ལག་ལེན་་ི དོན་.་ ིམས་དནོ ་ ༦༥ པའི་དགོངས་
དོན་དང་འིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
(() ལས་འཛིན་་ི མིང་ཐོག་དང་ ལས་འཛིན་་ི ངོ་ཚབ་ཐོག་.་4་འབད་ནི།

འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་་ི ང་ོ ཚབ།
༥༠. གནད་དོན་ཅིག་.་བVེན་ཏ་ེ འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་དེ་ འག་.་མེད་པའི་Dབས་དང་ཡང་ན་ འཛིན་
ོང་མདོ་ཆནེ ་ི་ག་ོ གནས་Cོངམ་ཡོད་པའི་Dབས་.་ ི་འཛིན་ིས་ཡིག་ཐོག་ལས་འབད་ལས་འཛིན་
ི་འགོ་དཔོན་ནམ་ ཡང་ན་མདོ་ཆེན་ཅིག་ ཡང་ན་འགོ་དཔོན་གཞན་ག་རང་ཨནི ་xང་ བDོ་བཞག་
འབད་ཐངས་/ི་ལམ་.གས་དང་བན་ཏེ་Mས་Nན་་ི ཚད་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་ འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་ི་ང་ོ
ཚབ་འབད་བDོ་བཞག་འབད་ཆོག།

9ེ་ཚན་ ༤ པཿ 4་གཡོགཔ།
4་གཡོག་པ།
༥༡. (༡) ལས་འཛིན་་ི 4་འབད་ན་ི གི་དནོ ་.་མཁོ་ཆ་ེ བའི་ ལས་གཡོག་པ་F་བ&གས་ནི།
(༢) གཡོག་ནང་བ&ག་ཐངས་F་ ལས་འཛིན་་ི བཟོ་མི་ ལམ་.གས་དང་འིལ་དགོ།

གཡོག་Rནི ་མ་ི ལས་འཛིན་་ི ིར་བཏང་འགན་ཁག།
༥༢. ལས་འཛིན་འདི་གི་ གཡོག་ནང་བ&གས་ཐངས་/ི་ལམ་.གས་དང་ 4་འགན་དང་བན་པའི་འXོད་
བCེན་དང་ཉེན་6ང་F་ ཆགས་9ང་aོགས་རིག་མེདཔ་འབད་ ག་འདེ་འབད་Fགས་Fགས་ཡར་]ག་
བཟོ་ན་ི .་G་འགེངས་དགོ།
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9ེ་ཚན་འགོ་དཔོན་་ི ངསེ ་ཚགི །
༥(. བམ་ཚན་འདི་ག་ི དགོངས་དནོ ་.་ མི་ག་ར་ཨིན་xང་ལས་འཛིན་ིས་ དབང་ཆ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་
་གོང་ལས་གཡོག་འདི་ནང་འལ་འལཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ མི་དེ་9ེ་ཚན་ད་ེ ནང་རང་9ོད་དེ་ཡོད་xང་ངལ་
གསོ་.་ཨནི ་xང་ གནས་Dབས་/ི་དོན་.་ 9ེ་ཚན་གཞན་དང་ ངོ་ཚབ་ལས་འpལ་གཞན་ནང་
གནས་སོར་སོང་ཡོད་xང་ 9ེ་ཚན་་ི འགོ་དཔོན་འབད་རང་བGི་ནི་ཨནི །

ལས་འཛིན་་ི 4་གཡོགཔ་འབད་འགོ་དཔོན་F་གནས་སརོ ་འབད་Dབས་ ཡོངས་@བ་མདོ་ཆེན་་ི ང་ོ Tརོ །
༥༤. ཡོངས་@བ་མདོ་ཆནེ ་ིས་ Bལ་ག?ང་ཞི་གཡོག་Uན་ཚོགས་དང་ དAལ་Gིས་Uན་ཁག་.་ོས་བན་
ི་ཐོག་ལས་9་ེ ཚན་་ི འགོ་དཔོན་ག་དང་ག་ལས་འཛིན་་ི ལས་གཡོག་པ་འབད་གནས་སོར་འབད་ན་ི
ཨིན་ན་ ག་དང་ག་ཞ་ི གཡོག་ནང་རང་འཇགས་འབད་ བཞག་ན་ི ཨིན་ན་གི་ཐོ་ཡིག་བཟོ་དགོ།

Uན་ཁག་ག་ི གནས་སརོ ་གནང་བ།
༥༥. 9ེ་ཚན་ི་ཡོངས་@བ་མདོ་ཆེན་་ི ིམས་དནོ ་ ༥༤ པ་དང་འིལ་ཏེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ཐ་ོ ཡིག་.་Uན་
ཁག་ལས་ 9ེ་ཚན་་ི ཡོངས་@བ་མདོ་ཆེན་དང་ ོས་བན་ཐོག་གནང་བ་གནང་ནི།

གནས་སརོ ་འབད་Dབས་/་ི ཁ་ཚགི །
༥༦. ལས་འཛིན་ནང་གནས་སོར་འོང་མི་ འགོ་དཔོན་F་གི་ཕོག་འགན་དང་ དབང་ཆ་དེ་ལས་ཐོབ་ལམ་F་
གཤམ་གསལཿ
(༡) ལས་འཛིན་.་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཉིནམ་ཧ་ེ མམ་་ི aི་x་ལས་ ག?ང་གཡོག་ནང་ལས་
དགོངསམ་?་དགོ།
(༢) ཁོང་ཆ་@བ་.་ དགོངས་?འི་གསོལ་རས་ (Gratuity) F་ག?ང་ལས་གནང་ནི་
ཨིནམ་མ་ཚད་ ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ངལ་གསོའ་ི འKས་F་ཡང་ག?ང་ལས་གནང་ན་ི ཨིན
(() ཁོང་ཆ་@བ་/ིས་ ཁོང་རའི་འཚོ་Vེན་མ་དAལ་ (Provident Fund) F་ ལེན་ཆོག་པའི་
མི་ངོ་བཏོན་ཆོགཔ་ཨིན་xང་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་དང་འིལ་དགོཿ
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ཀ༽ མི་ངོ་F་.་ Uག་.ས་གང་ཡོད་Pངམ་ཅིག་ ལེན་ཆོགཔ་འབད་བཟོ་དགོ།
ཁ༽ མི་ངོ་འK་ནི་ད་ེ ཡང་ གནད་དནོ ་འདི་གི་དོན་.་ ཡོངས་@བ་མདོ་ཆནེ ་ིས་གཏན་
འཁེལ་བཟོ་མི་ ཚེས་ངས་ལས་མ་བལ་བར་འབད་དགོསཔ་མ་གཏོགས་ དེ་ལས་
ཕར་འངས་ འབད་མི་ཆོག།
ག༽ Mས་ཚོད་བཟོ་མ་ི ནང་འཁོད་.་ མི་ངོ་བཏོན་མ་Fགས་མི་F་གསི ་ཁོ་རའི་འཚོ་Vེན་མ་
དAལ་ (Provident Fund) འདི་ མ་དAལ་ི་Gིས་ཐོ་ད་ེ ནང་ རང་འཇགས་
བཞག་ཆོགཔ་ཨནི །
(༤) ལས་འཛིན་འདི་ནང་ གནས་སོར་འོང་མ་ི འགོ་དཔོན་ཆ་མཉམ་་ི དོན་.་ིམས་དོན་འདིའི་ནང་
གསལ་cར་ ཡོངས་@བ་མདོ་ཆནེ ་་ི ཡིག་ཐོག་བཀོད་B་དང་བན་ཏེ་ འག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་
ིས་ ངོས་ལེན་་ི ཐོག་ལས་ 4་འབད་དགོསཔ་ཨིན།

འཚོ་Vནེ ་མ་དAལ་

(Provident Fund)

ཐོབ་ལམ།

༥༧. དབང་ཆ་Gསི ་Qོད་/ི་ཉི་མར་འལ་མི་དང་ དེ་ག་ི ^ལ་ལས་འལ་མི་ གནས་སོར་འོང་མ་ི ལས་འཛིན་
ི་ 4་འབད་མི་ཆ་མཉམ་ིས་ ིར་བཏང་ཞི་གཡོག་པའི་ ལམ་.གས་ཐོག་.་འག་ཉེན་བཅོལ་ལས་
འཛིན་་ི འཚོ་Vེན་མ་དAལ་་ི (Provident Fund) འKས་མི་ འXོ་མKད་ད་ེ འབད་ཆགོ པ་མ་
ཚད་ འKས་མིའ་ི ངས་E་ གསར་འལ་འབད་ཆོགཔ་ཨིན།

བམ་ཚན་ ༤ པཿ འཆར་དAལ།
9ེ་ཚན་ ༡ པཿ ིར་བཏང་གནད་དན།ོན།
འགོ་བ&གས་མ་G་གཏན་འཁེལ།
༥༨. ལས་འཛིན་་ི འགོ་བ&གས་མ་དAལ་དེ་ dོན་པོ་གསི ་ཡིག་ཐ་ོ .་གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་མ་ི དང་འིལ་
ནི། དེ་ཡངཿ
(༡) བཅའ་ིམས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི འགོ་བ&གས་ཞནི མ་ལས་ ག་འདེ་མོགས་མོགས་
དང་།
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(༢) དAལ་Gིས་dནོ ་པ་ོ དང་ོས་བན་ཐོག་.།
(() བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ོས་Cོན་གནང་མི་དང་འིལ་ཏེ།
(༤) 9ེ་ཚན་ ༢ པའི་ནང་གསལ་ི་,་དངོས་དང་ འི་འགན་Qོད་ལེན་ཡོད་མེད་/་ི ོས་ཆོད་F་
དང་འིལ་ན་ི ཨིན།

འགོ་བ&གས་མ་G་བཞག་.གས།
༥༩. ིམས་དོན་ ༥༧ པའི་དགོངས་དོན་cར་M་ ལས་འཛིན་ི་འགོ་བ&གས་མ་G་འབད་གཏན་འཁེལ་
བཟོ་ཡོད་མ་ི དེ་ ལས་འཛིན་ནང་.་ག?ང་གི་མ་Gའི་བགོ་བཤའ་འབད་བGིས་ཏེ་བཞག་ནི།

,ན་ ོང་མ་G།
༦༠. (༡) ལས་འཛིན་་ི མ་G་དེ་ འོག་ག་ི དAལ་བ9ོམས་དང་འ]ན་འ]་འོང་དགོཿ
ཀ༽ ིམས་དོན་ ༥༨ པའི་ནང་གསལ་cར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་པའི་འགོ་བ&ཊ་མ་G།
ཁ༽ བཅའ་ིམས་འདི་ལག་ལནེ ་འཐབ་ན་ི འགོ་བ&གསཔ་ད་ ལས་འཛིན་ིས་ག?ང་.་
ལ་ནི་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་དེ་རང་འབད་xང་ dོན་པོའ་ི བཀོད་B་དང་འིལ་ཏེ་
ལསའཛིན་ི་མ་G་ངས་E་བར་ཏེ་བཞག་ཡོད་པའི་དAལ།
ག༽ བཅའ་ིམས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི འགོ་བ&གས་ཞནི ་ན་ལས་Uན་ཁག་ག་ི བཀོད་
B་དང་འིལ་ཏ་ེ ལས་འཛིན་ིས་ག?ང་.་ལོག་Cེ་ལ་ལཝ་ག་ཡོད་མི་འདི་ཧེ་
མ་ག?ང་གསི ་ ལས་འཛིན་་ི མ་G་དོན་.་གནང་གནངམ་p་ལས་ཕབ་པའི་དAལ།
ང༽ ལས་འཛིན་་ི ལོགས་E་བཞག་Cེ་ཡོད་མ་ི གི་མ་དAལ་ཐོག་ལས་ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་
xང་ Uན་ཁག་ག་ི བཀོད་B་དང་འིལ་ཏེ་ ལས་འཛིན་ི་མ་G་.བར་ནི།
(༢) ིམས་དོན་འདི་གི་ནང་གསལ་cར་ བཀོད་B་གནང་Dབས་Uན་ཁག་གསི ་བཀོད་@བ་ཚོགས་
པ་གི་ོས་བན་.་ ཆ་གནས་བཞག་Cེ་མཛད་དགོ།
(() ིམས་དོན་འདི་དང་འ<ེལ་བའི་ བཀོད་B་F་ག་ར་ ཡིག་ཐོག་.་གནང་དགོ།
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ཁེ་སང་བགོ་བཤའ་Qོད་.གས།
༦༡. Uན་ཁག་གིས་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ོས་Cོན་དང་ ཚོང་འ<ེལ་ིར་བཏང་ལམ་.གས་དང་འིལ་ཏེ་
ག?ང་གི་མ་Gའི་ཐོག་.་གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་ི ཁེ་སང་བགོ་བཤའ་F་ ལས་འཛིན་ིས་ག?ང་.་ལ་
དགོ།

འགོ་བ&གས་འཆར་དAལ་་ི དམིགས་Nལ།
༦༢. ལས་འཛིན་་ི དབང་ཚད་འགོ་བ&གས་ཏེ་ལོ་ང་ོ ( ི་རིང་.་ ལས་འཛིན་ིས་ལག་ལེན་་ི ཟད་འོ་
ཆ་མཉམ་བདའ་ན་པའི་ འོང་འབབ་བཟོ་དགོསཔ་མ་ཚད་ དེ་Fན་ཚོད་་ི བར་ན་ ཡོད་མ་ི གི་4་F་ག་ི
,ན་ ོང་འཐབ་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ན་ི གི་མ་G་ཡང་བཟོ་དགོ།

,ན་ ོང་འཆར་དAལ་་ི དམིགས་Nལ།
༦(. ལསའཛིན་ལག་ལེན་འཐབ་Cེ་ ལོ་ངོ་ ༤ པ་ལས་ ལོ་གཅིག་ལས་ལོ་གཅིག་Uགཔ་འབད་ིར་བཏང་
ཚོང་འ<ེལ་ི་ Gིས་Oངས་དང་མཉམ་པའི་ཁ་ེ སང་Uན་ཁག་ལས་ོས་ཐག་བཅད་མ་ི དང་འིལ་ཏེ་
ག?ང་.་ལ་དགོསཔ་ཨིན་xང་ ིམས་དོན་ ༦༤ པ་དང་འིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

མི་9ེའ་ི 4་གཡོག་ཕགོ ་འགན་དང་ཁ་འཐབ་ནིའ་ི འཆར་དAལ་དམིགས་Nལ།
༦༤. ིམས་དོན་ ༦( ནང་གསལ་cར་M་ ཁེ་སང་གི་Gིས་Cོནམ་ད་ ིམས་དོན་༡༠ པའི་ནང་གསལ་
བཞིན་M་ ལས་འཛིན་སི ་ད་འབག་Cེ་ མི་9ེའ་ི ཞབས་ཏོག་4་གཡོག་གི་འི་བ་བབ་ནའི ི་དནོ ་.་
ཟད་འོ་འོ་མ་ི F་Gསི ་ཁར་བཀལ་དགོ།

ཟད་འོ།
༦༥. ལས་འཛིན་སི ་ ཟད་འོ་F་ ལསའཛིན་འདི་ག་ི 4་གི་དནོ ་.་Pངམ་གཅིག་གཏང་དགོསཔ་དང་
དེ་ཡང་བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་བཟོ་བའི་ གནང་བ་ཡོད་མི་ག་ི ལམ་.གས་དང་འིལ་ཏ་ེ Fལ་མKན་
འབད་གཏང་དགོ།
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འXལ་མཁོ་མདེ ་པའི་མ་དAལ་ོད་ཐངས།
༦༦. ལས་འཛིན་.་ དེ་འXལ་ལས་མཁོ་གལ་མེད་པའི་མ་དAལ་F་ ནང་གསེར་ིམས་དནོ ་ ༡((༡༢)
པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ལས་དོན་གཞན་ནང་མ་G་འབད་བ&ག་ན་ི གི་དོན་.་བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གསི ་
ཡིག་ཐོག་ག་ི ིད་ས་ཅིག་བGམ་དགོ།

Gིས་འི་ལམ་.གས།
༦༧. ིར་བཏང་ཚོང་འ<ེལ་.་ ལག་ལེན་འཐབ་བབ་པའི་ Gིས་འི་ལམ་.གས་ཅིག་གཞི་བ&གས་
འབད་ད་ེ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

Gིས་ལ།ོ
༦༨. Gིས་ལ་ོ འདི་ ི་ལོ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་འགོ་བ&གས་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ དAལ་Gིས་Uན་ཁག་
གིས་Kགས་ཐག་གཅད་གནང་མི་དེ་དང་འིལ་ནི།

Gིས་ཞབི །
༦༩. Gིས་ཞབི ་ི་@བ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁོ་གིས་དབང་ཚད་ཡིག་ཐོག་.་Qོད་མི་ཅིག་གསི ་ལས་འཛིན་ི་Gསི ་
ཞིབ་འབད་དགོ།

Gིས་ཞབི ་ང་ོ Tརོ ་ལག་@རེ །
༧༠. (༡) ལོ་བCར་བཞིན་M་ ལོ་འཁོར་ི་Gསི ་་F་ Gིས་ཞིབ་/་ི དོན་.་Qོད་ཞིནམ་ལས་བMན་Xག་
༦ གི་ནང་འཁོད་.་Gིས་ཞིབ་དེ་གིས་ བཀོད་@བ་ཚོགསཔ་.་ ཁོ་རའི་འཆར་fང་དང་བན་
པའི་ལག་@ེར་ཅིག་Qོད་དགོསཔ་བཞིན་M་ལག་@ེརདེ་ནང་ འོག་གི་གནད་དོན་F་བཀོད་དགོཿ
ཀ༽ ལས་འཛིན་སི ་Gིས་་F་ Gིས་ཞིབ་འབད་ཚར་མ་ི གི་Mས་Nན་རིང་.་ དAལ་
ི་Qོད་ལེན་F་Fལ་མKན་ཡོད་མེད་དང་ ད་cའོ ི་དAལ་ི་གནས་Cངས་F་Fལ་
མKན་ཡོད་མེད།
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ཁ༽ ལས་འཛིན་་ི Gསི ་དེབ་F་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འ<ེལ་ཡོད་Gསི ་
འི་གནས་Cངས་དང་ མKན་མི་མKན།
ག༽ དAལ་ི་Qོད་ལནེ ་འབད་འབདཝ་F་ ལས་འཛིན་་ི དབང་ཆ་དང་འིལ་ཏེ་ཨིནམ་
མེནམ།
ང༽ ཁོ་རའི་བསམ་འཆར་.་བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་.་?་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཞན་ག་
ཡོད།
(༢) Gིས་ཞབི ་འབད་མི་ད་ེ གིས་ ལོ་ངོ་དེ་གི་རིང་.་ Mས་ཚོད་ནམ་རང་འབད་xང་Gསི ་ཞབི ་/ི་
Uན་ཐབས་\ན་?་ཅིག་བཟོ་Cེ་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་.་ལ་དགོ།

Gིས་ཞབི ་Pབ་ཐངས།
༧༡. Gིས་ཞབི ་འབད་ནི་ག་ི དོན་.་ Gིས་ཞིབ་འབད་མ་ི དེ་གསི ཿ
(༡) ལས་འཛིན་འདི་གི་ Gིས་་དང་ ཐོ་ཡིག་ཡིག་ཆ་ མཛོད་ཆས་ས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་.་ འོས་
འབབ་vན་པའི་Mས་ཚོད་.་ བc་Vོག་འབད་ཆོག།
(༢) གནས་Fལ་དང་གསལ་བཤད་གང་དགོས་Qོད་དགོ།

Gིས་ཞབི ་འབད་མ་ི .་ གནས་Fལ་Rནི ་དགོཔ།
༧༢. མི་ག་གསི ་རང་འབད་xང་ ིམས་དནོ ་ ༧༡ པ་དང་འིལ་ཏེ་ Gིས་ཞིབ་/ིས་?་བ་འབད་མི་.་
ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་དང་ ?་བ་དང་མ་འིལཝ་F་ འབད་མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ དེ་བམ་མའི་?་བ་ག་ི
ལན་Rིན་ཐམས་.་ གནས་Fལ་`ན་མ་དང་འཛོལ་མི་F་R་ི མི་ཆགོ །
ཉེས་R་མཐོ་ཤོསཿ ལོ་ང་ོ ༡ བཙོན་ིམས་དང་ ཡང་ན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་་ི ཉེས་ཆད།

Gིས་ཞབི ་/་ི ཟད་འོ།
༧(. Gིས་ཞབི ་/ི་ཟད་འོ་F་ དAལ་Gིས་Uན་ཁག་ལས་ སོ་ས་ོ ཐག་གཅད་གནང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
ལས་འཛིན་ལས་གཏང་དགོ།
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འཚོ་Vནེ ་མ་དAལ་

(Provident Fund)

༦༤. ལས་འཛིན་སི ་ 4་འབད་མི་F་.་ཕན་པའི་ འཚོ་Vནེ ་མ་དAལ་ གཞི་བ&གས་འབད་ནི་དང་ ཡང་
ན་ ལས་འpལ་ིས་གནད་དནོ ་ འདི་བམ་མའི་མ་དAལ་བཟོ་Cེ་ཡོད་མིའ་ི ལ་ཁར་འལ་ནི་ག་ི
དབང་ཚད་ཡོད།

དགོངས་?འི་མ་དAལ་ (Gratuity)
༧༥. ལས་འཛིན་དེ་གསི ་4་འབད་མི་F་གི་དནོ ་.་དགོངས་?འི་གསོལ་ར་ (Gratuity) མ་དAལ་ཅགི ་གཞི་
བ&གས་འབད་ཞིན་ན་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་ ལག་ལནེ ་འཐབ་དགོཔ་F་གཤམ་གསལ་cརཿ
(༡) ལས་འཛིན་་ི ིར་བཏང་འོང་འབབ་ལས་མ་དAལ་གང་འསོ ་ཅིག་བཏོག་C་ེ དགོངས་?འི་
གསོལ་རས་ (Gratuity) མ་དAལ་ནང་བ&གས་ཞིནམ་ལས་ ནམ་རང་འབད་xང་4་
འབད་མི་ཆ་མཉམ་ Mས་མཉམ་.་འཐོན་འོ་དགོ་པའི་གནད་ར་ེ འང་པ་ཅིན་ ལས་འཛིན་
ིས་Qོད་དགོསཔ་ཡོད་མ་ི གི་མ་དAལ་དང་འ]་མཉམ་དང་ དེ་ལས་Uགཔ་འབད་བཞག་དགོ།
(༢) མ་དAལ་ི་དAལ་F་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ོས་ཆོད་ིད་ས་དང་འིལ་ཏེ་ མ་G་དོན་
.་བ&གས་ན་ི མ་གཏོགས་ ལས་འཛིན་་ི བདོག་བཏད་དང་4་གི་དོན་.་བ&ག་མི་ཆོག།
(() ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༢) པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ བཀོད་@བ་ཚོགས་པའི་ངོ་ཚབ་.་
མ་དAལ་ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི གི་དནོ ་.་ མི་གཅིག་བDོ་བཞག་འབད་དགོསཔ་ཨིན།
(༤) མ་དAལ་ད་ེ ནང་ག་ི དAལ་F་ མ་དAལ་ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི གི་དནོ ་ལས་ ཟད་འོ་གཏང་ནི་
དང་ ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (() པའི་ནང་དོན་cར་དAལ་དེ་གི་དོན་.་ 4་འབད་མིའ་ི
z་འKས་Qོད་ན་ི དང་ དེ་ལས་4་འབད་མི་F་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་?་འོ་མ་ི F་.་Qོད་
དགོསཔ་ཨནི །

ལ་ཕགོ ་ཐངས།
༧༦. (༡) ལས་འཛིན་འདི་གིས་ དབང་ཆ་Gིས་ལནེ ་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ངོ་ ( ི་རིང་.་ ལ་དང་
བཅའ་ལ་ི་རིགས་ཆ་མཉམ་དགོངས་ཡངས་ཨནི །
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(༢) དབང་ཆ་Gསི ་ལེན་ཏེ་ལ་ོ ངོ་ ( ཚང་ཞིནམ་ལས་ ི་ལོ་ ༡༩༨༩ གི་ལས་9འེ ི་བཅའ་ིམས་
Mས་ཚོད་རིམ་པར་བར་བཅོས་འབད་མིའ་ི གནོད་དནོ ་དང་འིལ་བའི་ཐོག་.་ ལ་་ི
རིགས་ག་ར་ ཚོང་9ེ་ི་མFངས་cར་M་ལ་དགོསཔ་ཨིན།

9ེ་ཚན་ ༢ པཿ འཕོ་འYར་་ི གནད་དནོ །
,་དངོས་དང་ འི་འགན་མངི ་Zོ།
༧༧. དAལ་Gིས་Uན་ཁག་གིས་ འེམ་ལས་དང་འ<ེལ་བའི་ 9ེ་ཚན་ི་,་དངོས་དང་འི་འགན་ཆ་མཉམ་
ལས་འཛིན་་ི མིང་ཐོག་.་ མིང་Zོ་འབད་དགོ། ཡང་ཅིན་Zོ་བག་དགོ།

,་དངོས་དང་ འི་འགན་་ི ངེས་ཚགི །
༧༨. ིམས་དོན་ ༧༧ པའི་དོན་. 9ེ་ཚན་་ི ,་དངོས་དང་ འི་འགན་་ི ལ་ཁར་Fད་མི་དཔེར་ན་
(༡) ས་ཆ་དང་ @ིམ་ ~མ་འཁོར་ འལ་ཁང་ འལ་ཆས་ མཛོད་ཁང་དང་ གཞན་ཡང་
འེམ་ལས་/ི་དོན་.་ ོད་མི་ཅ་ཆས་/ི་རིགས་ག་ར།
(༢) ལག་ཐོག་ཡོད་མ་ི དAལ་དང་ དAལ་ཁང་ནང་ཡོད་མི་དAལ་ བདོག་གཏད་མ་དAལ་
(Security)
དེ་ལས་གཞན་ཡང་འེམ་ལས་དོན་.་ ཐོབ་Oངས་ཡོད་མི་དAལ་ི་
རིགས།
(() འེམ་ལས་དོན་.་དམིགས་ཏ་ེ Pབ་པའི་བrང་གི་@མི ་་ི རིགས་ མ་བབ་པར་ཡོད་མ་ི དང་
ཉོ་བབ་/ི་དོན་. མཁོ་མངགས་འབད་ཚར་xང་མ་Uོད་པར་ཡདོ ་མི་F།
(༤) ཁག་འབག་ཡང་ན་གཞན་.་Qོད་ནི་ཡོད་པའི་ ་ལོན་དང་ དAལ་ི་འི་འགན་ི་རིགས།

,་དངོས་དང་ འི་འགན་་ི གནས་གངོ ་བཏོན་ཐངས།
༧༩. (༡) དངོས་ཅན་ི་,་དངོས་དང་ འི་འགན་རིགས་ ལས་འཛིན་་ི འགོ་བ&གས་མ་དAལ་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཐབས་.་ ོན་མའི་གོང་ཚད་.་གཞིར་བཞག་དགོསཔ་ཨནི །
(༢) དངོས་མེད་ ,་དངོས་/ི་གནས་གོང་དེ་ གོང་ཚད་ངོ་མ་.་གཞིར་བཞག་དགོསཔ་ཨིན།
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(() ,་དངོས་/ི་གནས་གོང་ མར་ཕབ་འབད་ཐངས་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ཉོ་བའི་བrང་གི་གོང་ཚད་.་
གཞི་བཞག་Cེ་ཕབ་དགོསཔ་ཨིན།
(༤) ,་དངོས་ཅིག་ག་ི གནས་ཚའེ ི་རིང་.་ གོང་འཕེལ་་ི ཟད་འོ་ས་ོ སོ་བཏང་བཏངམ་ཡོད་པ་ཅིན་
,་དངོས་ད་ེ གི་ བVག་ཞབི ་གོང་ཚད་Cོན་ཐབས་.་ཟད་འོ་བཏང་པའི་i་ཚསེ ་.་ ,་དངོས་
སོ་ས་ོ ཅིག་ ཉོ་ཉོ་བའི་ངས་E་བGི་ན་ི ཨནི །
(༥) ,་དངོས་/ི་ བVག་ཞིབ་གོང་ཚད་Cོན་ཐབས་.་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ཐངས་/་ི ཚད་
གཞི་དེ་ ི་ལ་ོ ༡༩༨༨ .་བGམས་མི་ དAལ་་ི ལག་དབེ ་ Mས་ཚོད་རིམ་པར་བར་
བཅོས་འབད་མིའ་ི ལམ་.གས་དེ་དང་འིལ་དགོ།
(༦) ིམས་དོན་ ༧༨ (() པའི་ནང་གསལ་ི་ @ིམ་དང་ ཅ་ཆས་F་གི་དནོ ་.་ རིན་དAལ་
Qོད་དགོསཔ་F་ ག?ང་ལས་གནང་དགོསཔ་དང་ དེ་F་གི་གནས་གོང་F་ཡང་ག?ང་གི་
གནང་མ་ི གོང་ཚད་.་གཞི་བཞག་དགོ།

ཆ་གནས་/་ི ཚ་ེ ངས།
༨༠. ,་དངོས་དང་ ་ལོན་Gིས་Qོད་/ི་ Gིས་Oངས་ཚེས་ངས་ད་ེ དབང་ཆ་Gསི ་Qོད་འབད་བའི་ ཚེས་
ངས་ལས་འགོ་བ&གསཔ་ཨིན།

,་དངོས་དང་འི་འགན་མིང་Zོའ་ི ང་ོ Zོའ་ི ང་ོ Tརོ ་ཡ་ི p།
༨༡. དAལ་Gིས་Uན་ཁག་ ཡང་ན་དབང་ཚད་ཅན་་ི ག?ང་ག་ི འགོ་དཔོན་ཅིག་གསི ་ིམས་དོན་ ༧༧ པའི་
དགོངས་དོན་cར་ི་ ,་དངོས་F་རེ་ར་ེ བཞིན་M་དང་ ཡང་ན་འིམ་འགན་F་མིང་ཐ་ོ Zོ་སོར་ི་Dོར་
ལས་ ཡིག་ཐོག་གི་ང་ོ Tོར་ལག་@ེར་དང་འིལ་ཏ་ེ མིང་ཐ་ོ Zོ་ཚར་མ་ི འདི་ ིམས་/ི་འMན་ས་.་?་
ཞིནམ་ལས་ ཆ་འཇོག་ག་ི ལག་@ེར་གཅིག་?་དགོ། དེ་གསི ་མ་དོ་བར་ ཡིག་ཆ་རིགས་དང་ ཡང་ན་ང་ོ
Tོར་ལག་@ེར་་ི མིང་གནས་མ་Zོ་བར་ཡོད་མ་ི ཡང་ན་ལོག་C་ེ མ་Qོད་མི་F་ཡང་མིང་ཐ་ོ Zོ་སོར་འབད་
བའི་ངས་E་Cོན་དགོ།
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ཁག་འབག་དང་ བདེ་Hགི །
༨༢. དབང་ཆ་Gསི ་Qོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ 9ེ་ཚན་ིས་ འགོ་བ&གས་ཏེ་ཡོད་མ་ི ཁག་འབག་དང་ ལས་
དོན་་ི རིགས་F་ དབང་ཆ་Gིས་Qོད་/ི་ཉིནམ་ལས་Fར་ལས་འཛིན་ི་ ཁག་འབག་ནང་འལ་
འལཝ་དང་ བདེ་Hིག་བཟོ་བཟོ་བའི་དབང་.་བཏང་Cེ་ འXོ་Kད་དེ་རང་ལས་འདི་རང་ལས་འཛིན་ི་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

འཚོ་Vནེ ་མ་དAལ་

(Provident Fund)

༨(. 9ེ་ཚན་ནང་ལས་ ལས་འཛིན་ནང་4་འབད་བར་ གནས་སོར་འབད་མ་ི འགོ་དཔོན་ཆ་མཉམ་ི་དོན་
.་ ཉེལ་བཅོལ་ལས་འཛིན་་ི འཚོ་Vེན་མ་དAལ་དང་འ<ེལ་བའི་9ེ་ཚན་དང་ ག?ང་གི་འགན་ཁག་
དང་ ་ལོན་4་ག་ི རིགས་ཆ་མཉམ་དབང་ཆ་Gིས་Qོད་/ི་ཉིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་སི ་འགན་ཁག་
འབག་དགོ།

བམ་ཚན་ ༥ པཿ ལག་ལནེ །
Gིས་ཐོའ་ི ཡགི ་ཆ།
༨༤. བཀོད་@བ་ཚོགས་པ་གིས་ ལོ་བCར་\ན་?འི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ ལོ་cར་འཆར་དAལ་ི་ལོ་འགོ་མ་
བ&གས་པའི་བMན་Xག་ ༤ གི་ཧེ་མ་བཟོ་ཞིན་ན་ ག?ང་.་ལ་གོ།

Gིས་ཐོའ་ི ཡགི ་ཆའི་ནང་དནོ །
༨༥. Gིས་ཐོའ་ི ཡིག་ཆ་ད་ེ ནང་ འོག་ག་ི གནས་Fལ་F་Fད་དགོཿ
(༡) ལས་རིམ་དང་ དེའ་ི ལས་འpལ་ི་@བ་ཚད།
(༢) དAལ་ི་གནས་ཚད་ོས་འཆར།
(() ལོག་Cེ་ཐོབ་ཚད་དང་ 4་ག་ི དམིགས་Nལ་bབ་འ<ས་ དེ་ལས་གཞན་ཡང་bབ་འ<ས་གལ་
ཅན་ི་རིགས་F།
(༤) བགོ་བཤའ་ཐོབ་Dལ་་ི ིད་ས།
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(༥) Uན་ཐབས་ལས་རིམ་དང་ མཉམ་འ<ེལ་ལས་རམི ་ མཉམ་xབ་ལས་འpལ་F་གི་ིད་ས།
(༦) འཆར་དAལ་་ི ལོ་མག་.་ ལས་འཛིན་་ི བདོག་གཏད་བད་བ9ོམས་/ི་ོན་Gསི །

ལོ་བCར་
Cར་\ན་?།
༨༦. ལོ་བCར་འཆར་དAལ་་ི ལོ་མ་བ$་ཞིནམ་ལས་ i་ང་ོ ༤ གི་ནང་འཁོད་.་བཀོད་@བ་ཚོགས་
པ་གིས་ ལས་འཛིན་ལག་ལེན་ི་ ལོ་བCར་\ན་?འི་ཡིག་དེབ་ཅིག་དཔར་བ}ན་འབད་དགོསཔ་དང་
དེ་ནང་ འོག་གི་གནད་དོན་F་Fད་དགོཿ
(༡) ལོ་བCར་དAལ་ི་གསལ་བཤད།
(༢) ལས་འཛིན་་ི དམིགས་Nལ་དང་ ིད་ས་/ི་གསལ་བཤད།
(() ལོ་དེ་གི་རིང་.་ ལསའཛིན་ི་དམིགས་Nལ་དང་ ིད་ས་F་གི་bབ་འ<ས་བVག་ཞབི །
(༤) ལོ་དེ་གི་རིང་.་ 4་གི་གནས་ཚད་དང་བན་པའི་ bབ་འ<ས་བVག་ཞབི །
(༥) ལོ་དེ་ནང་ག་ི ལག་ལནེ ་་ི bབ་འ<ས་བད་བ$ས།
(༦) མདོ་ཆནེ ་དང་ ཆེས་མཐོའི་འཛིན་ ོང་པ་ཆ་མཉམ་ི་ མིང་དང་ ཡོན་ཏན་ི་ཤེས་ཚད།

ཚོང་ལས་/་ི མིང་ འག་འེམ།
༨༧. འག་འེམ་ཟེར་ ལས་འཛིན་ི་ཚོང་མིང་ད་ེ ལས་འཛིན་Pངམ་གཅིག་གསི ་མ་གཏོགས་ གཞན་་ི
ལས་ལེན་འཐབ་མ་ི ཆོག།

འ]་བ^ས་བདག་དབང་།
༨༨. འེམ་དང་འ<ེལ་བའི་ བ,ད་འXིན་ཐོག་ལས་གཏང་དགོ་མི་ཡི་pའི་རིགས་ འ]་བ^ས་བཅའ་ིམས་
དང་འགལ་བའི་ངས་E་མི་Fད།
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Gིས་Qོ ོད་འབད་མ་Fགས་པའི་ཅ་དངོས་རིགས།
༨༩. ལས་འཛིན་སི ་ འབད་བGོན་ག་དེམ་ཅིག་འབད་xང་ ཅ་དངོས་F་ཐོབ་སའི་ཁ་Rང་ཅན་.་Qོད་མ་
Fགསཔ་འ]ཝ་ ཡང་ཅིན་ ནེ ་མ་ི འདི་.་ལོག་Cེ་ ེལ་གཏང་མ་Fགས་པའི་རིགས་གཤམ་གསལ་ི་
དོན་ཚན་F་དང་འིལ་དགོ།
(༡) ནང་ན་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་.་བVེན་ཏེ་ ཅ་ཆས་Qོད་དགོ་པའི་མ་ི ངོམ་དང་ ཡང་ན ེལ་མི་ད་ེ
གི་ངོ་Vགས་ ངོསའཛིན་འབད་ཐབས་.་ ལས་འཛིན་ི་ ཅ་ཆས་དེ་ཁ་aེ་ཞནི མ་ལས་
བVག་ཞབི ་འབད་ཆོག།
(༢) ནང་གསེར་ིམས་དནོ ་ (༡) པའི་ནང་གསལ་ཅ་ཆས་ཁ་aེ་ནི་ད་ེ འཛིན་ོང་མདོ་ཆེན་དང་
ཡང་ཅིན་ འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་ི་ དབང་ཆ་ཡོད་མི་ཅིག་གསི ་ཡགི ་ཐོག་.་འབད་གནང་བ་
ཐོབ་མ་ི འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་aེ་དགོསཔ་ཨིན།
(() ལས་འཛིན་སི ་ ནང་གསེས་མི ས་དནོ ་ (༡) པའི་ནང་གསལ་ ཅ་ཆས་ཁ་aེ་ཞནི མ་ལས་
མི་ངོམ་ངོས་འཛིན་་ི གནས་Fལ་F་ ཐོབ་Fགས་པ་ཅིན་ ཅ་ཆས་དེ་ལོག་ཁ་བ9མས་ཞནི ་ན་
ཅ་ཆས་དེ་ཁ་aེ་དགོ་པའི་དོན་དག་དང་ དབང་ཆ་F་གི་Dོར་ལས་གསལ་བཤད་དང་བཅས་
Nན་མ་རིང་བར་Qོད་དགོསཔ་ཨནི །
(༤) གལ་ིད་ལས་འཛིན་ི་ ནང་གསེས་མི ས་དནོ ་ (༡) པའི་ནང་གསལ་ི་ གནས་Fལ་F་
མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཅ་ཆས་དེ་ཁ་aེ་བའི་ཉིནམ་ལས་ i་ང་ོ ༦ གི་རིང་ བདག་འཛིན་འབད་བཞག་
དགོསཔ་དང་ Mས་ཚོད་དེ་གི་ནང་འཁོད་.་ ཅ་ཆས་ད་ེ ཐོབ་Oངས་ཡོད་མ་ི ཅིག་གིས་ ]ི་བ་
དnད་དེ་འཐོན་འོངས་པ་ཅིན་ མི་དེ་.་Gིས་Qོད་དགོ།
(༥) གལ་ིད་ ཅ་དངོས་ཁ་aེ་བའི་ཉིནམ་ལས་ i་ངོ་ ༦ ཚང་སོང་xང་]ི་བ་དnད་མི་ག་ཡང་མ་
འཐོན་པ་ཅིན་ འོག་གི་དོན་ཚན་F་དང་ འིལ་ཏེ་འབད་དགོསཔ་ཨིན།
ཀ༽ ཅ་དངོས་དེ་F་ གོ་ཆོད་མ་ཆོད་བc་ཞིན་ན་ G་མེད་གཏང་ཆོག།
ཁ༽ ཅ་དངོས་གོ་ཆོདཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་F་བཙོང་ཞིན་ན་རིན་འབབ་F་ལས་འཛིན་་ི འོང་
འབབ་ནང་བ&ག་ཆོག།
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(༦) ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༥) པའི་ནང་གསལ་ ཅ་ཆས་F་བདག་འཛིན་ལས་བཏང་ཞིནམ་
ལས་ i་ངོ་ ༡༢ /ི་རིང་ དེ་གི་ཐོ་ཡིག་བཞག་དགོ།

Gིས་ལནེ ་མ་ི མ་ཐནོ ་པའི་དAལ་་ི རགི ས།
༩༠. (༡) གལ་ིདཿ
ཀ༽ མི་ཅིག་.་ ེལ་དགོ་པའི་དAལ་ཅིག་ ལས་འཛིན་ིས་ཐོབ་ཞནི མ་ལས་དང་།
ཁ༽ དAལ་དེ་ མི་དེ་.་Qོད་དགོ་པའི་ཚེས་ངས་ལས་ འགོ་བང་Cེ་ལོ་ ༡ གི་ནང་
འཁོད་.་ལེན་མ་ི མ་ཐོན་པ་ཅིན། ལས་འཛིན་སི ་དAལ་Gསི ་ལནེ ་མ་ི མ་ཐོན་པའི་
དAལ་ཟེར་མི་Gིས་ཐོའ་ི ནང་བ&ག་དགོ།
(༢) ^ལ་ལས་ Gིས་ལེན་མི་མ་ཐནོ ་པའི་མ་དAལ་ནང་ཡོད་མ་ི དAལ་དེ་ ཐོབ་Oངས་ངེས་བདེན་
ཡོད་མ་ི ཅིག་ཐོན་པ་ཅནི ་ ལསའཛིན་ི་མ་དAལ་དེ་ནང་ལས་བཏོག་Cེ་ ལོག་Qོད་དགོ།
(() དAལ་དེ་Gསི ་ལེན་མ་ི མ་ཐོན་པར་ལོ་ངོ་ ༥ འི་རིང་ Gིས་ལེན་མ་ི མེད་པའི་མ་དAལ་ནང་
.ས་སོང་པ་ཅིན་ མ་དAལ་དེ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ ལས་འཛིན་་ི ིར་བཏང་མ་དAལ་ན་
བ&ག་ཞནི ་ན་ Qོད་དགོ་པའི་མི་ངོམ་དེ་.་ ཐོབ་Oངས་མེདཔ་བཟོ་ནི།
(༤) Gིས་ལནེ ་མི་མེད་པའི་མ་དAལ་ི་རིགས་ ལསའཛིན་ིས་ ིར་བཏང་འོང་འབབ་མ་དAལ་
ནང་ Zོ་སོར་འབད་ཆོག།

འེམ་་ི 4་གཡོག་ལ་སགོ ས་པ་དང་འ<ེལ་བའི་ལསའཛིན་་ི འི་འགན།
༩༡. (༡) ཅ་ཆས་མེདཔ་བཏང་བཏངམ་དང་ Rང་Cོར་?གས་མིའ་ི Dོར་ལས་ ལས་འཛིན་དང་ལས་
འཛིན་་ི 4་འབད་མི་F་གསི ་ཉེན་ཁག་ མི་ཐེག་པའི་གནད་དོན་གཤམ་གསལ་cརཿ
ཀ༽ འེམ་བ,ད་གཏོང་ལེན་འབད་བའི་Dབས་.་ འེམ་ི་ཅ་དངོས་F་Rང་Cོར་
?གས་?གསཔ་ འཛོལ་ཏེ་Qོད་ནི་ མེདཔ་ཤོར་ཤོརཝ་Nལ་འངས་.ས་པའི་
རིགས།
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ཁ༽ འེམ་ལས་དང་ དེ་དང་འ<ེལ་བའི་འལ་ཆས་ དེ་ལས་ Uན་ཐབས་/་ི 4་F་
འབད་དེ་Rིན་མ་Fགསཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ Nན་འངས་.ས་པའི་རིགས།
ག༽ འེམ་བ,ད་,ན་འ<ེལ་དང་ དེ་.་Uན་ཐབས་/་ི 4་F་ནང་འKས་ཤོར་དང་བར་
ཆད་ གནས་Dབས་བཀག་ཆ་ ཡང་ཅིན་Nན་འངས་དང་ནོར་འ ལ་ཤོར་བའི་
རིགས།
ང༽ འེམ་ལས་ལག་ལནེ ་འཐབ་ད་ གསང་བའི་གནད་དོན་ aི་ཁར་འཛགས་སོང་བའི་
རིགས།
ཅ༽ ལས་འཛིན་བ,ད་དེ་དAལ་ ེལ་མི་F་ འཛོལ་ཏེ་Qོད་པ་དང་ Nན་འངས་.ས་
པ་ ཡང་ན་ དAལ་ ེལ་ནི་ག་ི དནོ ་.་ཡིག་ཆའི་རིགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་xང་Mས་ཚོད་
དང་འིལ་ཏེ་ Qོད་མ་Fགས་པའི་རིགས།
(༢) ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་ནང་ དེ་ེ་ཡོད་xང་ ལག་Vགས་/ི་ནང་ན་བ&གས་
བ&གསཔ་དང་ ལག་Vགས་/ི་ཡན་ལག་ཨིན་མ་ི ཅ་ཆས་དང་ཉེས་བཅོལ་འབད་མི་འེམ་ི་ཅ་
དངོས་ དེ་ལས་ཐ་ོ བཀོད་འབད་མི་འེམ་ི་ཅ་དངོས་ (Registered) F་ལས་འཛིན་ི་
དབང་ཆའི་ འོག་.་བཞག་པའི་རིང་Rང་Cོར་དང་གནོད་ ོན་?གས་པ་ཅནི ་ ལས་འཛིན་་ི
འཛམ་zིང་འེམ་ལས་ཚོགས་པའི་བཅའ་ིམས་དང་ གཞན་ཡང་འག་Bལ་ཁབ་འདི་
འKས་མ་ི ཨིན་པའི་ འཛམ་zིང་Bལ་ིའི་ཆིངས་ཡིག་F་ག་ི ལམ་.གས་དང་འིལ་ཏེ་
ད་འKས་Qོད་དགོ།
(() ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་ནང་ དེ་ེ་ཡོད་xང་ ལས་འཛིན་ིས་ད་འKས་ཐོབ་
ཚད་བVག་ཞིབ་ཐོག་ལས་གནས་གོང་Qོད་ནི་ཨིན་xང་ དེ་བམ་མའི་ ད་འKས་Qོད་མ་ི
འདི་F་ ལས་འཛིན་.་འི་བའི་ཕོག་ངས་E་མ་ི Fད།
(༤) ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་ནང་ དེ་ེ་ཡོད་xངཿ
ཀ༽ ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པའི་ནང་ གསལ་བཤད་འབད་མི་ལས་དོན་F་ནང་
4་འབད་མི་F་གསི ་ Fལ་མནི ་ི་4་དང་ དོན་ཅན་འབད་རང་ བཀོག་བཞག་ན་ི
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བསམ་ངན་ི་ F་འབད་བ་ཅིན་4་འབད་མ་ི F་.་དེ་.་བVེན་པའི་གནོད་ ོན་ི་
ཉེས་པ་F་ཡངས་ཆག་མདེ །
ཁ༽ ལས་འཛིན་སི ་4་གཡོག་ག་ི ིམས་.གས་དང་འིལ་ཏེ་ ལས་འཛིན་F་.་ སོ་
སོའི་4་ངན་.་བVེན་པའི་ ཉེས་ཆད་བཀལ་བ་.་ག་གིས་ཡང་བཀག་ཆ་འབད་མ་ི
ཆོག།

བམ་ཚན་ ༦ པཿ ཉེས་ད།ོད།
9ེ་ཚན་ ༡ པཿ ིར་བཏང་གནད་དནོ །
4་གཡོག་པ་ག་ི ངེས་ཚགི །
༩༢. གནད་དོན་སོ་སོ་དང་བན་པའི་ གོ་དོན་མ་འ]ཝ་རེ་སོ་སོར་ཡདོ ་ན་མ་གཏོཊ་ དེ་མིན་བམ་ཚན་འདི་
ནང་ 4་འབད་མ་ི ཟེརམི་ག་ི གོ་དོན་དེ་ ལས་འཛིན་འདི་དང་འ<ེལ་བའི་Dབས་ མདོ་ཆེན་དང་ 4་
འབད་མི་ ངོ་ཚབ་ ཁག་འབགཔ་ ལས་ཚབ་འབད་མ་ི F་དང་ ཡང་ན་ མི་ང་ོ ག་ར་འབད་xང་ ལས་
འཛིན་་ི དོན་.་དང་ ཡང་ན་ ལས་འཛིན་་ི ཁ་Kག་ལས་ཅ་ཆས་བམ་Zེལ་འབད་མི་དང་ 4་འབད་
ནིའི་དབང་ཚད་Qོད་དེ་ཡོད་མ་ི ག་ར་.་lབ་ཨིན།

ིམས་ཁང་ག་ི དབང་@བ།
༩(. བཅའ་ིམས་འདི་ནང་དང་ གཞན་ནང་དམིགས་བསལ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
ིམས་/ི་འMན་སའི་དབང་@བ་འདི་བཅའ་ིམས་འདི་དང་བཅའ་ིམས་གཞན་F་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་
ཡིག་ཚང་F་.་དབང་ཆ་ཡོད།
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གནང་བ་ཡོད་པའི་ 4་གཡོག་ག་ི དབང་ཚད།
༩༤. འཛིན་ ོང་མདོ་ཆནེ ་ནམ་ གནད་དོན་འདི་གི་དནོ ་.་ ིམས་དནོ ་ (༢ པའི་ནང་གསལ་ དབང་ཚད་
ཅན་ཅིག་ལས་ ཡིག་ཐོག་.་གནང་བ་ཡོད་པའི་4་གཡོགཔ་F་གིས་བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ ཡི་
p་F་ཁ་a་ེ Cེ་བVག་ཞིབ་འབད་ཆགོ །

ལས་འཛིན་F་ག་ི ཉསེ ་དོ །
༩༥. ལས་འཛིན་དང་ དེ་ག་ི མདོ་འཛིན་ འགོ་དཔོན་གཞན་ དེ་ལས་4་གཡོགཔ་ག་ར་འབད་xང་ བཅའ་
ིམས་འདི་དང་འགལ་བའི་ 4་འབད་མི་F་.་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་ གཞན་ཡང་འེམ་ལས་དང་
འ<ེལ་བའི་ བཅའ་ིམས་F་གི་ལམ་.གས་དང་བན་པའི་ ཉེས་ིམས་F་ ག་ར་ཡོངས་E་eགོ སཔ་
འབད་ ི་ཏོག་ཁར་འབད་xང་ ཡང་ན་ ཁག་སོ་སོར་འབད་ཨནི ་xང་ཕོགཔ་ཨིན།

ིམས་འགལ་་ི 4་.་གོ ས་རམ་དང་ ,ད་_ལ་སོ ་ངན་བGམ་པའི་ཉསེ ་དོ །
༩༦. མི་ག་གསི ་རང་འབད་xང་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་ འེམ་ལས་དང་འ<ེལ་བའི་བཅའ་ིམས་གཞན་
དང་མ་མKན་པའི་ ིམས་འགལ་ི་4་འབད་ཐབས་.་ ོགས་རམ་དང་,ད་བ_ལ་ ོས་ངན་
བGམ་ན་ི F་འབད་མ་ི ཆོག།

ཉེས་མི ས་མཐོ་ཤསོ ཿ མི་ལ་ོ ( བཙོན་ནང་དང་ ཡང་ཅནི ་ དེ་རང་འ]་མཉམ་་ི ཉསེ ་ཆད།
9ེ་ཚན་ ༢ པཿ འོང་འབབ་དང་
དང་འ<ེལ་བའི་ཉསེ ་ོད།
`ན་མ་ - ིར་བཏང་བཀག་དམཿ
༩༧. མི་ག་རང་ཨིན་xངཿ
(༡) འེམ་Vགས་`ན་མ་བཟོ་མ་ི ཆོག།
(༢) ཤེས་བཞིན་M་ འེམ་Vགས་`ན་མ་འཆང་ོད་འབད་ནི་དང་ བཙོང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།
36

(() ཤེས་བཞིན་M་ འེམ་Vགས་བཟོ་ན་ི གི་ ཤོག་་གསི ་གཙོས་པའི་ འེབ་Vགས་དཔར་
བ}ན་་ི མཁོ་ཆས་F་ འཆང་ོད་འབད་མི་ཆོག།
(༤) ལས་འཛིན་་ི གནང་བ་མེད་པར་ འེམ་Vགས་པར་ལོག་Pབ་མི་ཆོག།
ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤསོ ཿ མི་ལོ་ ༥ བཙོན་ནང་དང་ ཡང་ཅིན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་་ི ཉེས་ཆད་p་ ལས་འཛིན་
.་ ོང་ད་ཕོག་པའི་དAལ་ཚབ་དང་ཡང་ཅིན་ དAལ་ཚབ་དང་འ]་མཉམ་ི་ ཉེས་
ཆད་ཧེང་Dལ་བཀལ་ཆོག།

`ན་མ་ བཀག་དམ་@བ་ཚད།
༩༨. ིམས་དོན་ ༩༧ པའི་བཀག་དམ་དེ་གསི ་@བ་ཚདཿ
(༡) Bལ་ཁབ་གཞན་་ི འེམ་Vགས།
(༢) འེམ་Vགས་གསར་ིང་ཆ་མཉམ།
(() འེམ་,ད་དAལ་ (Money Order) དང་གཞན་ཡང་ འེམ་Vགས་དང་ འ]་བའི་
འེམ་ི་ཡིག་ཚང་གལ་ཅན་F།

འོང་འབབ་དང་འ<ེལ་བའི་ཉསེ ་ོད་གཞན་ཡང་།
༩༩. མི་ག་ག་ི ཡང་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་F་འབད་མི་ཆོག།
(༡) གཡོ་འི་མནོ་བསམ་ཐོག་.་ ཧེ་མ་ཚར་ཅིག་ གཡོག་བཀོལ་ཚར་བའི་འེམ་Vགས་F་
ལོག་Cེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
(༢) འེམ་ི་ཅ་དངོས་p་ལས་ འེམ་Vགས་Zོག་ནི།
(() འེམས་Vགས་p་ལས་ ཆ་མདེ ་/ི་Vཊ་བད་གཏང་ན་ི དང་ ཤེས་བཞིན་M་ཆ་མེད་/ི་Vགས་
བད་ཚར་བའི་འེམ་Vགས་F་ འཆང་ོད་འབད་ནི།
(༤) འེམ་ཁང་བ,ད་ད་ེ ེལ་མ་ི ཅ་དངོས་p་ འེམ་Vཊ་མ་Tར་བར་གཏང་ནི།
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(༥) ལས་འཛིན་སི ་ དབང་ཆ་Qདོ ་མི་ང་ོ ཚབ་ཅིག་.་ འེམ་Vགས་F་ གོང་ཚད་ང་ོ མའམ་
སིལ་ཚོང་ག་ི གོང་ཚད་ལས་དམའཝ་འབད་ བཙོང་ཆོགཔ་བཟོ་ན་ི ཨིན་xང་ མི་གཞན་སི ་
འེམ་Vགས་F་ གོང་ཚད་ང་ོ མའམ་ སིལ་ཚོང་གི་གོང་ལས་དམའཝ་འབད་ བཙོང་ནི།
(༦) གཞན་་ི དAལ་ ལས་འཛིན་ིས་བདག་འཛིན་འབད་ད་ེ ཡོད་མི་གིས་གཙོས་པའི་ལས་འཛིན་
ི་དAལ་F་ གཡོ་འི་ཐོག་ལས་ོད་ན་ི དང་ ཨར་ན་འབད་ནི།
(༧) ིམས་དོན་ ༦༥ པ་དང་འིལ་བའི་ཟད་འོ་གཏང་དགོསཔ་F་ནང་དབང་ཚད་མེད་པར་
ལས་འཛིན་་ི དAལ་གཞན་.་Qོད་ནི།
ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤསོ ཿ མི་ལོ་ ༥ བཙོན་ནང་དང་ ཡང་ཅིན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་ི་ཉེས་ཆང་p་ ལས་
འཛིན་.་དAལ་་ི ོང་ད་ཕོག་པའི་དAལ་ཚབ་དང་ ཡང་ཅིན་ དAལ་ཚབ་དང་
འ]་མཉམ་་ི ཉེས་ཆད་ཧེང་Dལ་ཕོག།

4་གཡོགཔ་གསི ་ འོང་འབབ་དང་འ<ེལ་བའི་ཉསེ ་ོད།
༡༠༠. 4་འབད་མི་F་གསི ཿ
(༡) དབང་ཚད་ཡོད་མ་ི 4་འབད་མ་ི ཅིག་གིས་ གནང་བ་ོལ་མི་ ིད་ས་དང་བན་ཏ་ེ གོང་
ཚད་མར་ཕབ་ཐོག་.་Rིན་ཆོག་xང་ འེམ་z་དང་ལས་འཛིན་.་འཐོབ་ན་ི ཡོད་པའི་དAལ་F་
ཚད་vན་ཐོག་.་ལེན་ནི་མ་གཏོགས་མར་ཕབ་Pབ་མ་ི ཆོག།
(༢) 4་འབད་མི་ཅིག་གིས་ གནས་Fལ་ཆ་ཚང་ འཛིན་ ོང་མདོ་ཆེན་.་?་ཞིནམ་ལས་འཛིན་
ོང་མདོ་ཆནེ ་ིས་ 4་འབད་མི་དེ་གསི ་ ོས་བན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོསཔ་ད་ེ
ལས་འཛིན་འདི་གི་ མཐའ་དོན་ཉག་Pང་གི་དནོ ་.་ཨནི ་པའི་ངསོ ་འཛིན་ང་Cེ་ ཡིག་ཐོག་.་
གནང་བ་གནང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་4་འབད་མ་ི དེ་གསི ་ ཁོ་ར་.་ཐད་ཀར་དང་ བ,ད་
ཐོག་གི་rོ་ལས་དAལ་ི་ཁ་ེ སང་.་Qོ་བ་ཡོད་མ་ི F་.་ ཁག་འབག་གི་4་Qོད་ན་ི གི་ ོས་ཆོད་
འབད་ནིའ་ི བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག།
ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤསོ ཿ མི་ལ་ོ ༢ བཙོན་ནང་དང་ ཡང་ཅིན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་ི་ཉེས་ཆད་ཕགོ །
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བདག་6ང་4་གཡོག་ལས་འགལ་བ།
༡༠༡. (༡) མི་ཅིག་གསི ་བཅའ་ིམས་འདི་ག་ི བམ་ཚན་ ༢ པའི་9ེ་ཚན་ ༤ པའི་ནང་གསལ་ལས་
འཛིན་་ི རང་དབང་གི་4་.་གནོད་པའམ་ གནོད་ནི་ག་ི ཉེན་ཁ་ཡདོ ་པའི་ 4་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་ པའམ་ བཅའ་མར་གཏོཊ་ནི་ག་ི དཔའ་བཅམ་པ་ཅིན་ ལས་འཛིན་སི ་ བས་?འི་
དོན་.་ ཆེ་མཐོའི་ིམས་/་ི འMན་སར་\ན་?་ལ་ཆོག།
(༢) ཆེས་མཐོའ་ི ིམས་/ི་འMན་ས་ལས་ གནང་ནི་ག་ི བས་འག་བཀའ་Bའི་ནང་Fད་དགོསཔཿ
ཀ༽ Dབས་ཐོག་གི་བཀའ་B་དང་།
ཁ༽ ལས་འཛིན་སི ་གདམས་ཁའི་ཐགོ ་.་ གནོད་ ོན་་ི ,ད་འKས་འབད་xང་ ཁེ་
སང་གི་Gིས་ཐོ་འབད་xང་།
ག༽ མི་ངོ་ད་ེ བCན་Bས་Uན་ཁག་ལས་འབད་xང་ འག་ག?ང་གི་ངོ་ཚབ་ལས་9ེ་
གཞན་F་ལས་འབད་xང་ ཚོང་གི་ཆོག་ཐམས་?་Cེ་ འག་.་ཚོང་འ<ེལ་འཐབ་
མི་ aི་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅནི ་ ཆོག་ཐམས་དེ་ ཆ་མེད་ཨནི ་པའི་བཀའ་B།
ང༽ མི་ངོ་ད་ེ ི་ལོ་ ༡༩༨༩ གི་ ལས་9ེའི་བཅའ་ིམས་ Mས་རིམ་བར་བཅོས་
མཛད་མི་དང་འིལ་ཏ་ེ ཐོ་བཀོད་འབད་ད་ེ ཚོང་འ<ེལ་འཐབ་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་
ཐོ་བཀོད་དེ་ཆ་མེད་ཨནི ་པའི་བཀའ་B།
(() ིམས་ཁང་གོང་མ་ལས་ ནང་གསེས་མི ས་དནོ ་ (༢) པའི་ནང་གསལ་ཆོག་ཐམས་དང་ཐོ་
བཀོད་ཆ་མེད་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཆ་མེད་བཏང་པའི་ཉིན་མ་ལས་ མི་ངོ་དེ་གསི ་ ལོ་ང་ོ ༥
གི་རིང་ ལོག་Cེ་ཆོག་ཐམས་?་ནི་དང་ཐ་ོ བཀོད་F་འབད་མ་ི ཆོག།
(༤) ིམས་གོང་ག་ི Kགས་ཁར་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དགོངས་བཞེད་གནང་པ་ཅིན་ ནང་གསེས་
ིམས་དོན་ (༡) པའི་?་ཡགི ་དེ་.་ ཐག་བཅད་མ་མཛད་པའི་བར་ན་ གནས་Dབས་/ི་
བཀའ་B་ཅིག་གནང་དགོ།
(༥) ིམས་གོང་གསི ་ མི་ངོ་དེ་གསི ་4་དེ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དེ་ བཀག་ཐབས་.་ འོག་
གི་བཀའ་B་F་གནང་ནི་ག་ི དབང་ཆ་ཡོདཿ
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ཀ༽ མི་ངོ་ད་ེ གིས ལོག་Cེར་རང་ དེ་བམ་མའི་4་དེ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ན་ི གི་
Gིས་དང་ འXོ་མKད་དེ་རང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ངེས་པ་ཡོད་xང་ ིམས་
གོང་ལས་བཀག་ཆ་མཛད་ཆོག།
ཁ༽ མི་ངོ་ད་ེ གིས་ ཧེ་མར་ དེ་བམ་མའི་4་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་xང་མ་གཏོགས་
xང་ བཀག་ཆ་མཛད་ཆོག།
ག༽ མི་དེ་གསི ་ དེ་བམ་མའི་4་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པ་ཅིན་ལས་འཛིན་.་ གནོད་
ཉེས་ོམ་ ཡོད་xང་མེད་xང་ བཀག་ཆ་མཛད་ཆོག།

ཅ་དམ་ལ་ཕགོ ་པའི་ནང་འ]ེན་ཅ་ཆས།
༡༠༢. མི་གཞན་་ི བཅའ་དམ་་ི ལ་དང་ བཅའ་ིམས་གཞན་་ི རིགས་F་ཕོག་ན་ི ཨིན་མ་ི འེམ་ཁང་
གི་ཅ་དངོས་F ལ་མ་Qོད་པར་ར་ཐབས་འབད་ནི་ག་ི དཔའ་བཅམ་པའི་Dོར་ལས་ 4་འབད་མ་ི
ཅིག་གིས་ དོགས་པ་ཆགས་པ་ཅིན་ ལས་འཛིན་ིས་བཟོ་མ་ི ལམ་.གས་དང་འིལ་ཏ་ེ ཅ་དམ་ི་ལ་
བ$་་ལེན་འབད་མ་ི ག?ང་ག་ི ངོ་ཚབ་ལས་9ེ་དེ་.་\ན་?་འབད་དགོ།

9ེ་ཚན་ ( པཿ འེམ་ཡགི ་དང་འེམ་དངོས་6ང་ བོ །
འེམ་ཡགི ་6ང་ བོ །
༡༠(. མི་ག་རང་ཨིན་xང་ འེམ་་ི ཅ་དངོས་དང་ འེམ་འXིན་ དེ་ལས་ ཡིག་ཕད་F་གི་Dོར་ལས་འབད་
མ་ཆོགཔ་གཤམ་གསལ་cརཿ
(༡) ཤེས་བཞིན་M་ དོན་ཅན་འབད་རང་ གནང་བ་མེད་པར་མེདཔ་གཏན་ནི་Nན་འངས་དང་
fང་བ་མེད་འབད་བཞག་ནི།
(༢) ཨར་ན་དང་་གསང་འབད་དེ་བཞག་ན་ི དབང་ཆ་མེད་པར་བཙོང་གཏང་ནི།
(() ཤེས་བཞིན་M་དོན་ཅན་འབད་རང་ Gིས་ལེན་ན་ི དང་འབག་ན་ི Gིས་Qོད་ན་ི F་.་བར་ཆད་
བPབ་ནི།
(༤) ངོ་`ས་སམ་ ཧམ་བཤད་/ི་ཐོག་ལས་ Gིས་ལེན་ནི།
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(༥) ཨར་ན་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་ ཤེས་བཞིན་M་Gིས་ལནེ ་ནི།
(༦) དོན་ཅན་དང་ བདག་མེད་འབད་ ངོ་`ས་.་Qོད་ནི།
(༧) འེམ་ི་ཅ་དངོས་དང་ འXིན་དོན་F་ ོན་ཅན་དམ་ `ས་མ་བཟོ་ནི
(༨) འེམ་འXིན་ི་རིགས་ བཀག་ཆ་འབད་ནི།
ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤསོ ཿ ལོ་ངོ་ ༥ བཙོན་ནང་དང་ ཡང་ཅིན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་ི་ཉེས་ཆད་ཕགོ །

འེམ་དངོས་དང་ གནས་Fལ་6ང་ ོབ།
༡༠༤. (༡) མི་ག་གསི ་ཡང་ འེམ་ཡིག་དང་ ཐོ་ཡིག་w་`ན་མ་བཟོ་ནི་དང་ དབང་ཚད་མེད་པར་G་མེད་
གཏང་མི་ཆོག།
(༢) མི་ག་ར་ཨནི ་xང་ དབང་ཚད་མེད་པར་ ཤེས་བཞིན་M་འེམ་ཆས་F་.་གནོདཔ་བ ལ་ནི་
དང་ ོན་ཅན་བཟོ་ནི་ ཨར་ན་འབད་ན་ི ཀམ་པིI་ར་་ི ནད་འབ་བ&གས་ཐོག་ལས
མེདཔ་གནང་ནི་F་མི་ཆོག།
(() འོག་གི་གནས་Cངས་F་ག་ི Dབས་མ་གཏོགས་ མི་ག་ར་འབད་xང་ ལས་འཛིན་་ི ཚོང་
འ<ེལ་གནད་དནོ ་དང་ ལས་མི་ཐོ་ཡིག་ འཆར་གཞི་མ་དAལ་ལས་འཛིན་ི་4་གི་bབ་
འ<ས་F་ག་ི Dོར་ལས་ གནས་Fལ་lབ་མ་ི ཆོག།
ཀ༽ མདོ་ཆནེ ་འབད་xང་ 4་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་xང་ ཁོ་རའི་4་འགན་་ི གནས་Dབས་
.།
ཁ༽ ིམས་.གས་/ི་ཐོག་ལས་ ལམ་.གས་དང་Fལ་བཞིན་M་འིལ་དགོསཔ།
ག༽ ིམས་ཁང་ལས་འབོད་བག་འབདཝ་ད་ འཛོམས་དཔང་འབད་བཅརཝ་ད།
ང༽ དབང་ཚད་ཅན་་ི ིམས་.གས་བདག་འཛིན་པ་.།
(༤) མི་ག་ར་འབད་xང་ ལསའཛིན་ི་མིང་གཏམ་མེདཔ་གཏང་ནི་གིས་གཙོས་པའི་ང་ོ Vགས་F་
འ]་བ^ས་བPབ་ནི་ག་ི དོན་.་ འོག་གི་4་F་འབད་མ་ི ཆོག།
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ཀ༽ ལས་འཛིན་དང་ ལས་འཛིན་ི་ངོ་ཚབ་ ལས་འཛིན་་ི 4་འབད་མི་rེར་་ི 9ེ་ཚན་
དང་ཁག་འབག་པ་F་གིས་ ལས་འཛིན་ལས་གནང་བ་མེད་པའི་ངོ་Vགས་བq་Rང་F་
བ&གས་མ་ི ཆོག།
ཁ༽ གནང་བ་མེད་པར་ ཚོང་མིང་དང་ Vགས་ ངོ་Vགས་ Vགས་མཚན་ Hིག་བགོ་
དེ་ལས་གཞན་ཡང་ལས་འཛིན་་ི @ད་ཆསོ ་ང་ོ Vགས་/ི་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
ག༽ ཡིག་ཐོག་དང་ ངག་ཐོག་གང་xང་གི་ཐོག་ལས་ ལས་འཛིན་་ི 4་འབད་མི་དང་ ངོ་
ཚབ་ rེར་ི་9ེ་ཚན་ ཁག་འབག་མིན་པར་ཨིན་པའི་`ན་བཤད་འབད་ནི།
ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤསོ ཿ ལོ་ངོ་ ༥ བཙོན་ནང་དང་ ཡང་ཅིན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་ི་ཉེས་ཆད་ཕགོ །

9ེ་ཚན་ ༤ པཿ གསང་R།
འེམ་ག་ི ཅ་དངོས་ཁ་a་ེ ན་ི དང་ དོ་དམ་འབད་བཞག་.གས།
༡༠༥. མི་ག་རང་འབད་xང་ འེམ་ི་ཅ་དངོས་F་ འེམ་བ,ད་གཏོང་ལེན་ི་Dབས་.་ འོག་གི་གནད་
དོན་་ི དོན་.་ མ་གཏོགས་ཁ་aེ་མི་ཆོག།
(༡) ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (() པ་དང་ (༤) པ (༥) པའི་དོན་.་ལས་འཛིན་ ིས་
གནང་བ་Qོད་ཡོད་པའི་4་འབད་མི་ཅིག་གསི །
(༢) ིམས་.གས་འདི་དང་ ལམ་.གས་གཞན་་ི ཐོག་ལས་ དབང་ཚད་ཡོད་མི་ག?ང་གི་ ངོ་
ཚབ་ ལས་འpལ་་ི འགོ་དཔོན་ནམ་ 4་འབད་མ་ི ཅིག་གིས།
(() ཚེ་ོག་དང་འXོད་བCེན་ཅ་ཆས་ མི་གཞན་་ི ོག་.་ གནོད་ ོན་བཀག་ཐབས་/་ི དོན་
.།
(༤) ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༢) པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ འེམ་ི་ཅ་དངོས་ དེ་ག་ི ནང་
ཆས་F་ འགོ་དཔོན་ནམ་ 4་འབད་མ་ི ཅིག་གིས་ ཞིབ་དnད་འབད་ན་ི གི་དོན་.།
(༥) ིམས་དོན་ ༡༡༡ པའི་ནང་གསལ་་ི བཀག་དམ་ཅན་ི་དངོས་པོ་འབག་མ་ི F་ ཤེས་
མཐོང་གི་དནོ ་.།
ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤསོ ཿ ལོ་ངོ་ ༧ བཙོན་ནང་དང་ ཡང་ན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་ི་ཉེས་ཆད་ཕོག།
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འེམ་་ི ཅ་དངོས་ཡང་ན་ཅ་དངོས་ནང་དནོ ་གསང་Hགོ །
༡༠༦. 4་འབད་མི་ག་ར་འབད་xང་ འེམ་ི་ཅ་དངོས་F་གི་ནང་ཡོད་མི་དངོས་པོ་F་ག་ི Dོར་ལས་ འོག་གི་
གནད་དོན་F་དང་འིལ་ཏ་ེ མ་གཏོགས་གཞན་lབ་མ་ི ཆོག།
(༡) 4་འབད་བའི་གནས་Dབས་.་ རང་.་འི་བའི་4་འགན་དང་བན་ཏེ།
(༢) བཅའ་ིམས་འདི་ནང་འཁོད་པའི་ གནད་དོན་་ི དོན་.་ དབང་ཚད་ཅན་ི་4་འབད་མི་ཅིག་
.།
(() ིམས་.གས་/ི་ཐོག་ལས་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ཁར་ Fལ་བཞིན་་ི ལམ་.གས་དང་འིལ་
ཏེ།
(༤) ིམས་ཁང་ལས་འབོད་བག་འབདཝ་ད་ འཛོམས་དཔང་འབད་བཅར་བའི་Dབས།
(༥) དབང་ཚད་ཅན་་ི ིམས་.གས་བདག་འཛིན་འཐབ་མ་ི .།
ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤསོ ཿ ལོ་ངོ་ ༢ བཙོན་ནང་དང་ དེ་དང་འ]་མཉམ་་ི ཉེས་ཆད་ཕོག།

འེམ་འbལ་་ི ཐ།ོ
༡༠༧. ིམས་དོན་ ༡༠༦ ནང་མ་ཆོགཔ་འབད་བཀོད་ད་ེ ཡོད་xང་ ཁ་Rང་ག་ི ཇ་ོ བདག་དང་ཁ་Rང་དེ་ཁར་
གནས་མི་ད་ེ གིས་ ལས་འཛིན་.་བབ་པའི་ཁས་ལེན་ཡིག་ཐོག་འབད་བ་ཅིན་ 4་འབད་མ་ི F་གིས་
ཡིག་འbལ་ཁ་Rང་གི་ཐ་ོ ཡིག་ད་ེ lབ་ཆོགཔ་ཨནི །

ཁ་མ་a་ེ བར་བVག་ཞིབ་འབད་.གས།
༡༠༨. དངོས་པོའ་ི ངོས་འཛིན་དང་ ིམས་དནོ ་ ༡༡༡ པའི་ནང་གསལ་ མ་ཆོག་པའི་དངོས་པོ་F་ཤསེ ་མཐོང་
གི་དོན་.་ 4་འབད་མི་གསི ་ འེམ་ཁང་གི་ཅ་དངོས་ ག་ཅ་ི རང་འབད་xང་ ཁ་མ་a་ེ བརབVག་ཞིབ་
འབད་ཆོག།
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བc་ཞབ་ིབ་འབད་ཞནི ་ན་ ཅ་དངོས་དང་ ནང་ཆས་F་བདག་འཛིན་ལས་གཏང་ཐངས།
༡༠༩. བཅའ་ིམས་བམ་ཚན་འདི་ག་ི ནང་དོན་དང་འིལ་ཏ་ེ འེམ་ཁང་གི་ཅ་དངོས་F་བVག་ཞིབ་/ི་དོན་.་
ཁ་aེ་ཞིནམ་ལས་ འོག་ག་ི ལམ་.གས་དང་བན་ཏེ་བདག་འཛིན་ལས་གཏང་དགོ།
(༡) ིམས་.གས་ག་ཅི་.་ཡང་ གནོད་ ོད་ཅན་ི་ཅ་ཆས་མེད་པ་ཅིན་ དེ་འXལ་ལས་ ེལ་
གཏང་ནི་ གི་་Hིག་འབད་དེ་ Nན་མ་རིང་བར་ ེལ་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་
འེམ་,ད་གནས་ Dབས་/ི་Mས་ཚོད་ཁར་བཀའ་B་དང་ གནང་བའི་ཐོག་.་ ཞིབ་དnད་
དོན་ ཁ་a་ེ ཡ་ི ཟེར་བའི་ གསལ་བཤད་ཅིག་ཡང་གས་ཏེ་ ེལ་དགོ།
(༢) བཅའ་ིམས་འདི་ག་ི ནང་དོན་དང་འགལ་བའི་ དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངོས་པོ་ད་ེ ལས་འཛིན་
ི་བདག་འཛིན་འབད་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ G་མེད་གཏང་ནི་བཙོང་ནི་ ེལ་མི་ད་ེ .་
ལོག་གཏང་ན་ི དང་ ཡང་ཅིན་ ལས་འཛིན་་ི བGམས་མི་ལམ་.གས་དང་འིལ་ཏ་ེ ལག་
ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ Nན་མ་རིང་བར་ ཅ་དངོས་ ེལ་མ་ི དང་ ཐོབ་དགོ་མི་གཉིས་ཆ་ར་
.་ དེ་.གས་/ི་ བq་བ_ལ་Rནི ་དགོ།
(() ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༢) པའི་ནང་གསལ་ དངོས་པ་ོ ཅིག་བཙོང་དཔ་འ]ཝ་ ལས་
འཛིན་སི ་བདག་འཛིན་འབད་བཞགཔ་འ]ཝ་ཅིག་འབད་པ་ཅིན་ རིན་བབས་དེ་ལས་
འཛིན་དེ་ནང་བཞག་ཆོག།
(༤) དངོས་པོ་ད་ེ བཅའ་ིམས་འདི་དང་འགལ་བ་མེད་xང་ ིམས་.གས་གཞན་ཅིག་དང་
འགལ་བ་ ཡོད་པ་ཅིན་ ིམས་.གས་དེ་དང་བན་ཏ་ེ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

dོ་གཏད་ཐགོ ་ལས་འབད་བའི་4་.་ ལས་འཛིན་དང་ 4་གཡོགཔ་.་འི་འགན་མདེ པ།
༡༡༠. བམ་ཚན་འདི་ནང་འཁོད་པའི་4་F་ dོ་གཏད་/ི་ཐོག་ལས་འབད་འབདཝ་ཨནི ་པ་ཅིན་ དེའི་Pེན་.་
བVེན་ཏེ་ ལས་འཛིན་དང་4་གཡོགཔ་F་.་ ཉེས་པ་ཕོག་དགོསཔ་མེད།
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9ེ་ཚན་ ༥ པཿ བཀག་དམ་ཅན་་ི ཅ་དངོས།
བཀག་དམ་ཅན་་ི ཅ་དངོས།
༡༡༡. མི་ག་རང་འབད་xང་ གཤམ་གསལ་F་ འེམ་ཐོག་ ེལ་མི་ཆགོ །
(༡) མི་.་ཉེན་ཁ་དང་ ཅ་དངོས་གཞན་F་དང་ འེམ་ཆས་ འེམ་འལ་F་མེདཔ་གཏང་ནི་ག་ི
ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་རིགས།
(༢) ོ་eས་/ི་རིགས།
(() སེམས་ཅན་ི་རིགས།
(༤) གས་eས་དང་ མེ་འབར་ན་ི དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ཉེན་ཁ་ཅན་་ི eས་Tོར་་ི རིགས།
(༥) zོག་འོད་ཅན་་ི ཅ་ཆས་རིགས།
ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༡) པ་ལས་ (༥) པ་Fན་ི་ཉེ ེས་ིམས་མཐོ་ཤོསཿ ལོ་ངོ་ ༡༠ བཙོན་ནང་དང་
ཡང་ན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་་ི ཉེས་ཆད་ཕོག།
(༦) བག་མེད་འཆལ་ོད་/ི་ཅ་ཆས་རགི ས།
(༧) Qོད་སའི་Bལ་ཁབ་དེ་ནང་ ནང་འ]ེན་འབད་མ་ཆོགཔ་དང་ ལོ་,ས་lབ་མ་ཆོག་པའི་ ཅ་
དངོས་རིགས།
(༨) འེམ་ཐོག་ལས་ཉེན་བཅོལ་འབད་བའི་རིགས་མ་བGིས་བའི་དAལ་མ་དང་དAལ་ཁང་ག་ི
ཤོག་་ ཤོ ོག་ལོར་ འཆང་ོད་འབད་མི་.་Qོད་དགོ་པའི་བདོག་གཏད་ (Security)
qོའི་R་ེ <ག་གི་ནོར་་ ་ཏིག་ དེ་ལས་w་ཟངས་དང་ གསེར་དAལ་ཅ་ིང་གི་དངོས་པོའ་ི
རིགས།
(༩) མི་གཞན་.་འཇིགས་བ_ལ་འབད་བའི་,ན་འ<ེལ་ི་རིགས།
ནང་གསེས་ིམས་དོན་ (༦) པ་ལས་ (༧) པ་Fན་་ི ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤོསཿ ལོ་ང་ོ ( བཙོན་ནང་དང་
ཡང་ཅིན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་་ི ཉེས་ཆད་ཕོག།

45

གས་"ས་ཡདོ ་པའི་`ན་གཏམ།
༡༡༢. མི་ག་ར་འབད་xང་ གས་eས་མ་བ ལ་xང་ ེལ་ན་ི དང་ བ ལ་བཏང་ཡ་ི ཟེར་བའི་`ན་གཏམ་
བཤད་དེ་ མp་Dོར་བPབ་མ་ི ཆགོ །
ཉེས་ིམས་མཐོ་ཤསོ ཿ ལོ་ངོ་ ༦ བཙོན་ནང་དང་ ཡང་ཅིན་ དེ་དང་འ]་མཉམ་ི་ཉེས་ཆད་ཕགོ །

བམ་ཚན་ ༧ པཿ f་ཚགོ ས།
ིམས་.གས།
༡༡(. Uན་ཁག་གིས་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་དང་བཅའ་ིམས་འདི་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ག་ི .་མཁོ་བའམ་ R་Cབས་བདེ་བའི་ིམས་.གས་F་ བཟོ་ཆོགཔ་བཞིན་M་ དེ་གི་
ངས་E་ དཔེར་ན་ འོག་.་བཀོད་མ་ི གནད་དནོ ་F་Fདཔ་ཨནི །
(༡) 9ེ་ཚན་ལས་ ལས་འཛིན་.་འེམ་ལས་དང་ ལག་ལེན་་ི འགན་འOར་Zོ་སོར་འབད་ནིའ་ི
དོན་.་འཕོ་འYར་ི་བཅའ་Hིག་Pབ་ཐངས་དེ་ནང་དཔེར་ན་ིམས་མKན་ཁག་འགན་དང་
4་གཡོགཔ་གནས་སོར་འབད་ནང་F་Fད།
(༢) འེམ་ཁང་བ,ད་ད་ེ འབད་མ་ི ཅ་དངོས་/ི་ ཅ་དམ་ལ་དང་ ལ་གཞན་་ི རིགས་ ཕོག་
ོལ་ཡོད་མ་ི F་ བ$་ལནེ ་འབད་ཐངས།
(() ཅ་དམ་ི་ལ་ཕོག་མ་ི ཅ་དངོས་དང་འ<ེལ་བ་འཐབ་ཐངས།
(༤) འེམ་ཁང་གིས་འབག་མ་ི ཅ་དངོས་F་ ཁ་a་ེ ན་ི དང་ ནང་ཆས་བVག་ཞིབ་འབད་ཐངས།
(༥) འེམ་ཁང་གི་འབད་མི་ཅ་དངོས་F་ ག?ང་བཞེས་གཏང་ན་ི དང་ G་མེད་གཏང་ཐངས།
(༦) ིམས་.གས་.་མ་གནས་མ་ི F་.་ ཉེས་ཆད་དAལ་མ་ ༡༠,༠༠༠ མ་བལ་བར་བཀལ་
ཐངས་F།
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གོ་བ་ལནེ ་.གས།
༡༡༤. བཅའ་ིམས་འདི་ནང་གི་གནད་དོན་གང་xང་.་ གོ་བ་ལནེ ་ཐངས་མ་འ]་བའི་ཉོགས་བGོད་ག་ཅི་རང་
ཐོན་xང་ ཚོགས་འM་ཆེན་མོའ་ི ནང་ལས་ོས་ཐག་ཆོད་མི་གི་ eོང་ཁའི་Dད་ཡིག་ནང་ཧ་གོ་མི་འདི་.་
ཆ་གནས་བཞག་དགོ

47

