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དཀར་ཆག།
མཆོད་པར་བོད་པ།
ོན་བོད།
བམ་ཚན་༡ པ་ བཅའ་ིམས་ ི་མཚན་བོད་དང་ འགོ་འ!གས་ ་ི ཉིམ་ བ$ར་བཅོས།
བམ་ཚན་༢ པ་ གོ་དོན་འ&ེལ་བཤད།
བམ་ཚན་) པ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་ཡིག་ཚང་གི་གནས་/ན་དང་ འ0ས་མི་1མས་ ི་2ོད་གསོའ་ི ཐོབ་ལམ།
བམ་ཚན་༤ པ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མའི ི་མི་ངོམ་ བཙག་འ0འི་ལམ་6གས་དང་ ཡིག་ཚང་ག་ི གནས་/ན།
བམ་ཚན་༥ པ་ ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ལས་ འ0ས་མི་འ0་ཐངས་ ི་ལམ་6གས།
བམ་ཚན་༦ པ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ཞལ་འཛོམས་གནང་ནིའ་ི ལམ་6གས།
བམ་ཚན་༧ པ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་ི་འཛིན་=ི་དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
བམ་ཚན་༨ པ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ?ིར་བཏང་ལས་འགན་དང་དབང་ཚད།
བམ་ཚན་༩ པ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ལམ་6གས་གསར་བBམ་འབད་ནིའ་ི དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
བམ་ཚན་༡༠ པ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི བདག་Dོང་དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
བམ་ཚན་༡༡ པ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི དEལ་Bིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ག་ི དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
བམ་ཚན་༡༢ པ་ *ོང་བདག་གི་འགན་འGར་དང་ལས་འགན།
བམ་ཚན་༡) པ་ *ོང་ཁག་བདག་Dོང་ག་ི དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
བམ་ཚན་༡༤ པ་ འ0ས་མ་ི དང་ གཞན་ཡིག་ཚང་ནང་H་འབད་མ་ི Iའི་Jངས་Kངས།
བམ་ཚན་༡༥ པ་ Jངས་Kངས་ིམས་འགལ་=་ི ཉེས་ཆད།
Lོན་ཚགི །
Mར་Nགས་༡ པ:
Mར་Nགས་༢ པ:

?ི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའི་དEལ་Bསི ་ིམས་6གས་དང་P་Qའོ ི་ལམ་6གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡདོ ་པ་1མས་
*ོང་ཁག་གསི ་ལས་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནའི ི་དནོ ་ལས་ཨནི །
*ོང་ཁག་དང་Tེད་འོག་ཁག་6་ དབང་ཆ་Uོད་ནིའ་ི ལས་རིམ།
i

༄༅ །།

མཆོད་པར་བོད་པ།
འ&ོ་1མས་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་&ོལ་Xད་.།།
གང་འ.ལ་Yལ་པའི་Iལ་=ིས་ལེགས་Dོང་Zེ།།
མཐར་ལམ་བཀོད་མཛད་Pང་སམེ ས་འཕགས་ཚོགས་ལ།།
Qོ་ག\མ་]ས་པའི་ཡིད་ ིས་དད་^ག་འཚལ།།
ཁ་བཞི་_ོངས་འདིར་་`ལ་མ0་ཆེན་ཞབས།།
/ལ་འདིར་6ང་གི་མངགས་བཞིན་མཛད་པའི་མཐའ།།
ནམ་ཡང་མི་བེད་འག་མ་ི མ&ིན་གཅིག་གིས།།
a་bིན་བསམ་ལས་འདས་པར་]ས་པས་བcད།།
^ི་ད&་ོག་དdགས་ལནེ ་ལ་མ0་Bལ་ཆེ།།
ཆོས་ེ་འག་པའི་བZན་ིད་གོ ་བཞིན་eང་།།
བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མ་ི འདའ་བར།།
ཡེ་ཤསེ ་མགོན་པོས་བeང་Dོབ་ཡལེ ་མིན་མཛོད།།
བZན་འདིར་Lན་པའི་ཆོས་ིད་ཡ་མ་Mང་།།
བfབ་ཆནེ ་gིན་ལས་གང་འ.ལ་མཛད་པ་པོ།།
རིམ་པར་འPོན་པའི་2ེ་ིད་མཆོག་1མས་དང་།།
བhད་འཛིན་ཆསོ ་,ལ་མཆོག་ལའང་བདག་^ག་འཚལ།།
iན་པའི་ོད་.་གོང་འཕེལ་j་བ.ན་དབང་།།
ནང་ཡང་kབ་མིན་6གས་གཉིས་འོད་Zོང་,ས།།
བhད་འཛིན་ག\མ་པའི་a་bིན་བསམ་ལས་འདས།།
འག་མིར་ལོངས་?ོད་ས་བོན་འདེབས་ལས་འ.ད།།
1

Pང་སེམས་འཕགས་ཚོགས་གཅིག་བlས་འ&ོ་བའི་མགོན།།
ནམ་མཁའི་དPིངས་དང་,་མཚོའི་མཐའ་བཞིན་.།།
དགོངས་mོང་ཟབ་ཅིང་གཏིང་མཐའ་མ་ི མངོན་པའི།།
0གས་,་ཆ་ེ བའི་བདག་ཉིད་མངའ་བདག་,ལ།།
Lན་_ོངས་འག་པའི་ཡངས་པའི་,ལ་ཁབ་འདིར།།
འབངས་མ་ི ཕལ་པའི་ཆེད་.འང་རང་གི་ོག།།
གཏོང་ལ་ཡ་ང་མེད་པའི་དཔའ་གདེངས་ཅན།།
བhད་འཛིན་བཞི་པའི་a་ག\ང་0གས་ལ་འ.ད།།

2

ོན་བོད།
དེ་ཡང་ ?ི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གསི ་ མི་སེར་=སི ་&ོས་ཆོད་འབད་ནི་I་ག་ི ནང་6་ བཅའ་མར་གཏོགས་
ཏེ་འབད་ན་ི དེ་ ཡར་,ས་གཏང་ནིའི་^ིར་.་ ?ི་ལོ་༡༩༨༡ ལོར་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་nང་ཟརེ ་གཞི་འ!གས་འབད་ད་ེ གནང་ཡི།
དེ་ཡང་ ?ི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གསི ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་nང་གི་ཁ་0ག་ལས་Tེད་འོག་དང་*ངོ ་
ཁག་ནང་འཁོད་ ི་ འཆར་གཞིའི་H་I་ བཟོ་བའམ་གནང་བ་Uདོ ་ནི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་6་ ལས་Gངས་oེ་བ་I་ལས་ *ོང་ཁག་ཡར་
,ས་ཚོགས་nང་6་ དབང་ཚད་དང་དབང་འཛིན་ འཐོན་Gངས་ H་དང་འགན་འGར་I་ ,་ཆེ་ས་ལས་ ^ིར་Jེལ་འབད་དེ་Uོད་དགོ་
པའི་བཀའ་,་གནང་Zེ་ཡོད།
དེ་ཡང་ ?ི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་0གས་ ི་དགོངས་བཞེད་གཙོ་བོ་ར་ དབང་ཚད་དང་དབང་ཆ་^ིར་Jེལ་
གང་bག་འབད་དགོཔ་ཨནི མ་ལས་ དེ་o་dའི་0གས་བཞེད་ K་ན་མེད་པ་དང་གོང་ན་མེད་པའི་ ལེགས་བཅོས་བསམ་=སི ་མ་ི pབ་པ་I་
qབ་ཐབས་6་དང་ ང་བཅས་རའི་,ལ་ཁབ་ནང་6་ ར་བ་ག་པའི་བདེ་Dིད་དང་དཔལ་འPོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནའི ི་ནོད་6་ ?ི་ལོ་
༡༩༩༥ ལོའ་ི *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་nང་གི་བཅའ་ིམས་ད་ེ ད་རེས་ལས་འགོ་བrགས་ཏེ་བ$ར་བཅོས་གནང་ཡི།
དེ་འབད་ནི་ད་ེ གིས་ ད་ལོར་རང་6གས་གནམ་ལོ་n་ཕོ་j་ལ་ོ s་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༤ 6འམ་ ?ི་ལོ་༢༠༠༢ s་ ༧ ཚེས་ ༢)
ལས་འགོ་བrགས་ཏེ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི བཅའ་ིམས་ ?ི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཅན་མ་འདི་འག་གི་,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་
ཆེན་མོ་ ཐེངས་ ༨༠ པའི་ནང་ལས་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡོད།
བམ་ཚན་ ༡ པ། བཅའ་མི ས་ ་ི མཚན་བོད་དང་ འགོ་འ!གས་ ་ི ཉམི ་ བ$ར་བཅོས།
༡. བཅའ་ིམས་འདི་ རང་6གས་གནམ་ལ་ོ n་ཕ་ོ j་ལོའམ་?ི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ལོའི་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི བཅའ་ིམས་
ཟེར་Xབ་ནི་ཨིན།
༢. རང་6གས་གནམ་ལ་ོ n་ཕ་ོ j་ལོ་s་ ༦ པའི་ཚསེ ་ ༡༤ 6འམ་ ?ི་ལོ་༢༠༠༢ s་ ༧ ཚེས་ ༢) 6་,ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ.་ཆེན་མོའ་ི ནང་ལས་ མ་འཇོག་མཛད་གནང་བའི་ཉིམ་ལས་འགོ་བrགས་ཏ་ེ བཅའ་ིམས་འདི་འག་,ལ་ཁབ་ཡོངས་6་ཆ་
འཇོག་མཛད་དགོ།
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).

བཅའ་ིམས་འདི་གསི ་ ་གོང་6་ཡོད་པའི་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་nང་ག་ི བཅའ་ིམས་དང་ད་ེ oར་=ི་ིམས་6གས་1མས་
འདི་གིས་འགབ་ཨནི །
༤. ,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ཆནེ ་མོའ་ི ནང་ལས་ དགོས་གལ་དང་འིལ་ཏེ་ ནམ་རང་འབད་wང་ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་6་ཡོད་
པའི་དོན་ཚན་1མས་བ$ར་བཅོས་གནང་ཆོགཔ་ཨིན།
བམ་ཚན་ ༢ པ། གོ་དནོ ་འ&ེལ་བཤད།
༡. བཅའ་ིམས་ཟེར་མ་ི དེ་ ?ི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ལོའི་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི བཅའ་ིམས་6་གོ་ན་ི ཨིན།
༢. ?ི་མི་ཟེར་མ་ི དེ་ ཕོ་/མོ་ག་ར་འབད་wང་རང་སོའ་ི མངའ་འGལ་=ི་ངོ་ཚབ་འབད་བཏོན་ཡོད་པའི་འག་གི་,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་
ཆེན་མོའ་ི འ0ས་མི་6་ག་ོ ན་ི ཨནི །
). *ོང་བདག་ཟེར་མི་ད་ེ *ོང་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་གཙོ་ཅན་ ཡང་ན་ གནས་`བས་ ི་དནོ ་6་ *ོང་བདག་གི་ལས་འགན་yགས་ཏ་ེ
འབད་མིའ་ི འགོ་དཔོན་ ག་ར་འབད་wང་ཅིག་6་ག་ོ ན་ི ཨིན།
༤. *ོང་ཁག་བདག་Dོང་ཟེར་མ་ི དེ་ *ོང་བདག་གིས་འགོ་འཛིན་འབད་མི་ག ང་གི་ལས་2ེ་ཅིག་6་གོ་ན་ི ཨིན།
༥. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ཟརེ ་མི་ད་ེ བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་གཞི་འ!གས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་
ཚོགས་འ.་ ག་ར་འབད་wང་ཅིག་6་གོ་ན་ི ཨནི །
༦. ས་གནས་ ི་ཟེར་མི་དེ་ *ོང་ཁག་མངའ་འGལ་6་Iད་པའི་ས་Qོ་6་གོ་ནི་ཨིན།
༧. དམངས་མི་ ཟེར་མ་ི དེ་བཙགས་འ0་འབད་ཡོད་པའི་Tེད་འོག་ག་ི ངོ་ཚབ་ དམངས་ཨཔ་ ཡང་ན་ དམངས་ཨམ་ག་ར་འབད་
wང་ཅིག་6་གོ་ནི་ཨནི །
༨. Tཔོ་ཟེར་མ་ི དེ་ ?ི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ལོའི་Tེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་nང་གི་བཅའ་ིམས་ ི་དོནཚན་དང་འིལ་ཏ་ེ བཙགས་འ0་
འབད་ཡོད་པའི་Tེད་འོག་གི་གཙོ་ཅན་དེ་6་ག་ོ ནི་ཨིན།
༩. འ0ས་མ་ི ཟེར་མི་ད་ེ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གི་འ0ས་མ་ི འབད་ནིའ་ི འསོ ་བབས་ཅན་=ི་མི་ངོམ་ ག་ར་འབད་wང་ཅིག་6་
གོ་ནི་ཨིན།
༡༠. བo་jོག་པ་ཟེར་མ་ི དེ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བzབ་ནི་དང་གནས་I་རེ་{ལ་བའི་^ིར་.་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ཞལ་འཛོམས་
`བས་\་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ག་ར་འབད་wང་ཅིག་6་གོ་ནི་ཨིན།
༡༡. འག་ག ང་ཟེར་མ་ི དེ་ དཔལ་ན་འག་ག ང་6་གོ་ནི་ཨནི །
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༡༢. མི་Bསི ་ཐབོ ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་ཟེར་མ་ི དེ་ *ོང་ཁག་གཅིག་གི་ནང་6་ མི་Bསི ་ཐ་ོ བཀོད་དང་མི་Gངས་ང་ོ Uོད་
ལག་pེར་ཡོད་མ་ི ཕོ་/མོ་ག་ར་འབད་wང་*ོང་ཁག་དེ་ཁར་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ནང་6་ .ས་/ན་|ང་ཤོས་ར་ལ་ོ གཅིག་གི་རིང་2ོད་
ཡོད་མ་ི ཅིག་6་ག་ོ ནི་ཨིན།
༡). གལ་ིད་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་ ག་ར་འབད་wང་ གོ་བ་བ}་ལོག་འབད་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ིམས་ ི་འ.ན་སར་
ལས་གོ་བ་Uོད་གནང་མ་ི དེ་6་ཆ་གནས་འབད་དགོ།
༡༤. གལ་ིད་ གོ་བ་བ}་ལོག་གི་རམི ་པ་ར་ེ ཤར་ཚ་ེ བཅའ་ིམས་ང་ོ མ་ *ོང་ཁའི་`ད་ཡིག་ནང་6་བཟོ་Zེ་ཡོདཔ་ལས་བjེན་ཏ་ེ
`ད་བ$ར་གཞན་1མས་ ི་མཐར་0ག་ས་ཡང་ ངོ་མ་*ོང་ཁའི་ནང་6་ཡོད་མ་ི དེ་6་ཆ་གནས་འབད་དགོ།
བམ་ཚན་) པ། *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.འི་ ཡིག་ཚང་ག་ི གནས་/ན་དང་ འ0ས་མ་ི 1མས་ ་ི 2དོ ་གསོའ་ི ཐབོ ་ལམ།
*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མ་ི འབད་དགོ་མི་ གཤམ་གསལ་oར:
༡. ི་འཛིན་འདི་ཚོགས་,ན་བrག་ཆོག་པའི་འ0ས་མ་ི ཨིན།
༢. ?ི་མི་ག་ི ལས་འགན་ལས་བjེན་ཏ་ེ ཚོགས་,ན་བrག་ཆོག་པའི་འ0ས་མི།
). Tཔོ་ག་ི ལས་འགན་ལས་བjེན་ཏ་ེ ཚོགས་,ན་བrག་ཆོག་པའི་འ0ས་མི།
༤. དམང་མ་ི གི་ལས་འགན་ལས་བjེན་ཏེ་ ཚོགས་,ན་བrག་ཆོག་པའི་འ0ས་མི།
༥. ཚོགས་,ན་བrག་ཆོག་པའི་ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ ི་ང་ོ ཚབ་གཅིག།
༦. *ོང་རབ་ ཡང་ན་ ཁོ་ར་མེད་པའི་ཚབ་6་*ོང་ཁག་བདག་Dོང་འགོ་དཔོན་ད་ེ ཚོགས་,ན་བrག་མི་ཆོག་པའི་འ0ས་མའི མ་
*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ~ང་ཆེན་འབད་དགོ།
༧. *ོང་ཁག་ག་ི མངའ་འོག་6་ ~ང་པ་ཡོད་པ་ བo་jོག་y་ེ མི་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།
༨. ལས་ཚན་ཁག་སོ་སོའ་ི ངོ་ཚབ་I་ བo་jོག་y་ེ མ་ི འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།
༩. ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ས་ོ སའོ ི་ངོ་ཚབ་གཞན་1མས་ བo་jོག་yེ་མི་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།
༡༠. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ི་འཛིན་འདི་ ལོ་ངོ་ག\མ་Iན་ཚོད་6་ཚོགས་,ན་བrག་ཆོག་པའི་འ0ས་མ་ི I་གི་&ལ་ལས་
གསང་བའི་ཚོགས་,ན་བrག་Z་ེ བཙག་འ0་འབད་དགོ།
༡༡. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མ་ི ག་ར་འབད་wང་ཚོགས་འ.་འཚོགས་ཏེ་2ོད་རིང་2ོད་གསོ་ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
,ལ་ག ང་ལས་.ས་དང་.ས་ཚདོ ་ཁར་ཡར་སེང་འབད་ན་ི ཨིན།
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བམ་ཚན་༤ པ། *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.་ག་ི འ0ས་མའི ་ི མི་ངམོ ་བཙག་
བཙག་འ0འི་ལམ་6གས་དང་ ཡིག་ཚང་ག་ི གནས་/ན།
༡. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི མི་ངོམ་འ0ས་མིའ་ི བཙག་འ0འི་ལམ་6གས་འདི་བཙག་འ0འི་བཅའ་ིམས་དང་འིལ་དགོ།
ཨིན་wང་ བཙག་འ0འི་བཅའ་ིམས་འདི་ འག་གི་,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ཆེན་མོ་ནང་ལས་ཆ་འཇོག་མ་བ་Iན་ *ོང་ཁག་
ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མིའི་བཙག་འ0་འབད་ན་ི དེ་ ད་oོ་ཡོད་མའི ི་ལམ་6གས་དང་ གཤམ་འཁོད་བཅའ་མི ས་དང་
འིལ་དགོ།
(ཀ) ?ི་མི་ཐད་ ?ི་ལོ་༡༩༩༥ ལོའ་ི ,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ཆནེ ་མོའ་ི འ0ས་མ་ི བཙག་འ0འི་བཅའ་ིམས་དང་འིལ་དགོ།
(ཁ) Tཔོ་དང་དམངས་མི་ཐད་ ?ི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའི་Tེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་nང་གི་བཅའ་ིམས་དང་འིལ་དགོ།
༢. དེ་བMམ་འབད་ རང་སོའ་ི གོ་གནས་ལས་བjེན་པའི་འ0ས་མི་I་གི་གནས་/ན་ཐད་ གོང་གསལ་=ི་བཅའ་ིམས་དང་འེལ་
ཡོད་ིམས་6གས་I་དང་འིལ་དགོ།
བམ་ཚན་༥ པ། ོམ་2་ེ དང་མོ ་ཚགོ ས་ ་ི ཁ་0ག་ལས་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.་ག་ི འ0ས་མ་ི བཙག་འ0འི་`རོ །
༡. ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ ི་ཁ་0ག་ལས་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.་གི་ འ0ས་མིའ་ི ངོ་jགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ག་ར་འབད་
wང་ གཤམ་གསལ་དགོས་མཁོ་I་ལས་ འགལ་བ་མེདཔ་ཅིག་དགོ།
(ཀ) མི་Gངས་འདོགས་6གས་ ི་དོན་ཚན་ནང་གསལ་ མི་ངམོ ་ད་ེ འག་མི་ངསེ ་ཏིག་འབད་མ་ི ཅིག་དགོ།
(ཁ) མི་ངོམ་དེ་གསི ་ ,ལ་ཁབ་^་ི ནང་གཉིས་ ི་ནང་འཁོད་6་ བཙོན་ིམས་མ་ཕོག་མི་ཅིག་དགོ།
(ག) མི་ངོམ་དེ་གསི ་ ནག་ཅན་=ི་H་ངན་མ་འབད་མ་ི ཅིག་དགོ།
(ང) ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་wང་ ོན་ ག ང་Qེར་=ི་ལས་Gངས་ནང་ H་འབད་ད་ེ 2ོད་`བས་\་གཡོ་$་གི་H་ངན་འབད་
བའམ་གོ་གནས་Iལ་མིན་?ོད་པ་ལས་བjེན་ཏེ་གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་བ་མེདཔ་ཅིག་དགོ།
(ཅ) མི་ངོམ་དེ་སེམས་བjན་པོར་དང་ཤེས་?ོད་/རང་བཞིན་བཟང་པོ་ཡདོ ་མི་ཅིག་དགོ་པའི་ཁར་ གMགས་ཁམས་ལས་
དད་ས་ཅ་ི wང་ ཕོ་/མོ་ག་ར་འབད་wང་ རང་6་ཕོག་པའི་H་འགན་I་ིང་ིང་འབད་Iགས་མི་ཅིག་དགོ།
(ཆ) ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ ཁ་0ག་གི་འ0ས་མ་ི ངོ་jགས་འབད་ད་ེ ཡདོ ་མི་ ག་ར་འབད་wང་ ོམ་2་ེ དང་ོམ་ཚོགས་
ནང་6་ མི་Bསི ་ཐ་ོ བཀོད་ཡོད་མ་ི ཅིག་དགོ།
(ཇ) མི་ངོམ་ ཕོ་/མོ་ག་ར་འབད་wང་ ཡིག་]་སི ་ག་ཤེས་མ་ི ཅིག་དགོ་པའི་ཁར་ ཕོ་/མོའ་ི ལས་འགན་ལས་བjེན་པའི་
ོགས་བ་དགོ།
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༢. ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ ི་ངོ་ཚབ་དེ་ ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ནང་མི་Bིས་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་Dེས་ལོ་ ༢༡ དང་ ཡན་ཆད་ ི་མི་
ངོམ་I་གིས་གསང་བའི་ཚོགས་,ན་བrགས་ཏེ་བཙག་འ0་འབད་དགོ།
). ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ ི་འ0ས་མི་ང་ོ jགས་ ག་ར་འབད་wང་ ནང་ག\ག་zབ་པའམ་འཇིགས་བaལ་འབད་བ་ ཡང་ན་
གཞན་Iལ་མིན་=སི ་ཐོག་ལས་ ཚོགས་,ན་ཐོབ་ཐབས་འབད་མི་ཆོག།
༤. ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ ི་འ0ས་མི་ད་ེ ལོ་ང་ོ ག\མ་=ི་དོན་6་ བཙག་འ0་འབད་དགོཔ་ཨནི །
༥. ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ ི་འ0ས་མི་ད་ེ ^ི་མི་དང་གཉེན་ོར་མ་འབད་མི་ཅིག་དགོ།
བམ་ཚན་ ༦ པ། *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.་ག་ི ཞལ་འཛོམས་ ་ི ལམ་6གས།
༡. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནི་ད་ེ |ང་ཤསོ ་ s་ང་ོ ག\མ་རེའ་ི བར་ནང་ ཚོགས་འ.ཐེངས་རེ་
འཚོགས་དགོ།
༢. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གསི ་གསང་བའི་ཚོགས་,ན་ཐོག་ལས་ ལས་འགན་ལས་བjེན་ཏ་ེ ཚོགས་,ན་བrགས་ཆོག་པའི་
འ0ས་མ་ི ནང་གསེས་ ལོ་ངོ་ག\མ་Iན་ཚོད་ི་འཛིན་འོག་མ་འབད་བཙག་འ0་འབད་དགོ། *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་
ཞལ་འཛོམས་དེ་ ི་འཛིན་མེད་པའི་`བས་\་ ཁོ་གིས་འགོ་འིད་ཐོག་འཚོགས་ནི།
). གལ་ིད་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་འཚོགས་དགོ་པའི་དགོས་གལ་ར་ེ འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ི་འཛིན་=སི ་ཞལ་འཛོམས་
ཐེབས་འཚོགས་ཆོག།
༤. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མ་ི ད་ག\མ་ལས་ ད་གཅིག་གིས་ ཞལ་འཛོམས་ཐེབས་འཚོགས་དགོཔ་འབད་&སོ ་
ཐག་ཆོད་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཐབེ ས་འཚོགས་ཆོག།
༥. *ོང་རབ་ དེ་མིན་ *ོང་རབ་མདེ ་པའི་`བས་\་ བདག་Dོང་འགོ་དཔོན་=ིས་ཚོགས་,ན་བrགས་མ་ི ཆོག་wང་ *ོང་ཁག་ཡར་
,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མི་དང་~ང་ཆེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།
༦. .ས་ནམ་ར་འབད་wང་ ཞལ་འཛོམས་ ི་&ོས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།
༧. ཚོགས་,ན་བrགས་ཆོག་པའི་འ0ས་མི་ ག་ར་འབད་wང་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གི་~ང་ཆེན་6་ ་གོང་ལས་བ}་
ལེན་ ་Zེ་ &ོས་གཞིའི་དོན་ཚན་ཐེབས་ར་ེ བrགས་དགོཔ་ཡོད་ན་བrག་ཆོག།
༨. ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནི་དང་&ོས་ཆོད་ ག་ཅི་ར་བཏོན་དགོཔ་འཐོན་ས་ཅ་ི wང་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གི་འ0ས་མ་ི
ད་ག\མ་ལས་ ད་གཉིས་ ག་དེ་འབད་wང་ཚང་དགོ།
༩. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་འཚོགསཔ་ད་ རང་6གས་ར་ོལ་jེན་འེལ་བཟང་པའོ ི་ཐོག་ལས་འགོ་བrགས་དགོ།
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༡༠. &ོས་ཆོད་བཏོན་ནའི ི་ཐད་ཁར་ ཁ་འཆམ་=ི་Q་ོ ལས་དང་ ཞལ་འཛོམས་ནང་6་ཡོད་མི་ག་ི འ0ས་མི་མང་ཤོས་ ིས་ ཆ་འཇོག་
འབད་ཡོད་པ་དང་འིལ་ཏེ་&ོས་ཆོད་བཏོན་དགོ།
༡༡. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ~ང་ཆེན་གསི ་ &ོས་ཐོ་བཀོད་དེ་ འ0ས་མ་ི ཡོངས་6་&ོས་ཐོ་འb་རེ་བམ་Jེལ་འབད་དགོ།
༡༢. &ོས་ཆོད་བཏོན་ན་ི གི་ཐད་ཁར་6་ཡང་ འ0ས་མི་འཛོམས་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཞནི མ་ལས་བཏོན་དགོ།
༡). *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མ་ི I་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་`བས་\་ འཛིན་བMང་འབད་བ་དང་ ཡང་ན་ ཉེས་
Bོད་འབད་མི་ཆོག།
བམ་ཚན་ ༧ པ། ི་འཛིན་=་ི དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་ི་འཛིན་=ིས:
༡. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གསི ་&ོས་ཆོད་འབད་དེ་ཡོད་མ་ི 6་གཞིར་བཞག་Zེ་ཡིག་ཚང་བཀའ་,་བམ་Jེལ་འབད་ནི།
༢. གལ་ིད་ དགོས་གལ་རེ་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི ཞལ་འཛོམས་ཐབེ ས་ཚོགས་གནང་ནི།
). མི་སེར་I་6་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི H་དང་གཡོག་གི་`ོར་ལས་ Xབ་Pིན་ནི།
༤. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི &ོས་ཆོད་དང་འིལ་ཏེ་ གཞི་འ!གས་འབད་ཡོད་པའི་ལས་Pདེ ་ཚོགས་nང་ག་ི འ0ས་མི་བ`ོ་
བཞག་འབད་ནི།
༥. ཞལ་འཛོམས་གནང་བའི་`བས་\་ིགས་ིམས་ཐོག་གནང་བག་ནི།
༦. ཕོ་/མོ་གསི ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་བo་jོག་པ་རེ་མཐོང་ཚེ་ཞལ་འཛོམས་ནང་6་ ་ནི།
བམ་ཚན་ ༨ པ། *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་ས་འ.་ག་ི ?ིར་བཏང་ལས་འགན་དང་དབང་ཚད།
མི་སེར་=་ི ཁེ་ཕན་6་ *ོང་ཁག་ནང་ ིད་ས་བཟོ་ནི་དང་&ོས་ཆོད་བཏོན་ན་ི གི་ ཚོགས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པ་ལས་བjེན་ཏ་ེ *ོང་ཁག་
ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གིས:
༡. རང་སོའ་ི *ོང་ཁག་ནང་?ིར་བཏང་,ལ་ཁབ་ ི་ིད་དོན་`ོར་དང་མི་Gངས་ ི་དབང་ཆ་ དེ་ལས་འགན་འGར་I་བཤད་Pིན་དགོ།
༢. ,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ དེ་ལས་Kོ་&ོས་ཚོགས་2ེའ་ི འ0ས་མ་ི བཏོན་ནའི ི་ཐད་ རང་སོའི་བཅའ་ིམས་དང་འིལ་
Iལ་མ0ན་བཏོན་དགོ།
). ,ལ་ཡོངས་ ི་དམིགས་/ལ་I་ མི་སེར་I་གིས་ཧ་ག་ོ Iགསཔ་བཟོ་ན་ི དང་ མི་སེར་6་pབ་Jལེ ་འབད་ནི་ད་ེ ག་དེ་bག་bག་་
གས་བཏོན་ནི།
༤. Tེད་འོག་དང་ ོམ་2ེ་ ོམ་ཚགོ ས་ *ོང་ཁག་བར་=ི་མ0ན་ལམ་ གོང་འཕེལ་ གང་bག་གཏང་ནི།
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༥. ིགས་ལམ་ཆོས་ག\མ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་nད་འབད་ནི།
༦. *ོང་ཁག་མངའ་འGལ་=་ི Tེད་འགོ ་I་ནང་ དཔལ་འPོར་གོང་འཕེལ་འb་མཉམ་ཐོག་གཏང་ནི།
༧. གཡོག་གི་ག་ོ `བས་ ,་བDེད་གཏང་ནི་དང་ཕན་བདེ་ལས་རིམ་I་6་ ཕན་ཐོགས་Iགས་པའི་དཔལ་འPོར་གོང་འཕེལ་གཏང་
ཐབས་6་ མཉམ་ལས་ཚོགས་2་ེ བrགས་ན་ི I་གང་bག་ཡར་,ས་གཏང་ནི།
༨. དཔལ་ན་འག་པའི་ར་ོལ་ལམ་6གས་བཟང་པ་ོ དང་Bེད་རགི ས་་ཚོགས་I་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་nད་
འབད་ནི།
༩. བཟོ་རིག་བ་ག\མ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སོར་nད་འབད་ནི།
༡༠. ,ལ་ཡོངས་ ི་ིམས་6གས་I་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ི ^ིར་.་ དགོས་གལ་དང་འིལ་ཏ་ེ དེ་བན་=ི་ལས་རིམ་དང་ལམ་
6གས་ བཟོ་Zེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
༡༡. Tེད་འོག་ནང་འཁོད་ལས་དང་*ོང་ཁག་ལས་ ་བ་འབད་མི་&ོས་གཞི་I་ ,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ཆནེ ་མ་ོ ནང་6་{ལ་ནི།
༡༢. Tེད་འོག་གི་བར་ནང་6་ ིགས་མིན་རེ་འཐོན་མ་ི I་ བར་ནང་Kོ་Xབ་Zེ་ ག་དེ་bག་bག་ ནང་ིགས་བzབ་ནི་དང་ སེལ་
ཐབས་འབད་Iགསཔ་འབད་ནི།
༡). རང་བཞིན་གནས་Zངས་6་ གནོད་ཉེན་yོམ་འབད་རང་ཡོད་པའི་ལས་རིགས་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ལམ་བཟོ་བ་དང་ ནགས་ཚལ་
ལས་ཤིང་བཏོན་པ་ ས་གཏེར་=་ི H་འབད་བ་དང་}་ོ Jོགས་པ་སོགས་ ི་`ོར་ལས་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།
༡༤. མི་སེར་ལས་ ཡིག་ཐོག་འ]ར་{ལ་ཏེ་འོང་མ་ི Dིད་lག་ག་ི ་བ་དང་བསམ་འཆར་འཁོད་ད་ེ འོང་བ་སོགས་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།
བམ་ཚན་ ༩ པ། *ོང་ང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.་ག་ི ལམ་6གས་དང་བཅའ་ཡགི ་གསར་བBམ་འབད་ནའི ་ི དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི གཤམ་གསལ་6་བཀོད་དེ་ཡདོ ་པའི་ནང་གསལ་ རང་སོའ་ི *ོང་ཁག་མངའ་འGལ་6་ ལམ་6གས་
དང་བཅའ་ཡིག་བཟོ་བའམ་ལག་ལེན་འཐབ་Zེ་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད།
༡. *ོང་ཁག་6་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ bན་jནེ ་ཁང་དང་ རང་རེ་ར་ལོ ་བཟང་པ་ོ དང་གཏམ་བhད་I་ལས་བhད་པའི་ ས་Qོ་I་ དེ་
oར་=ི་མིང་jགས་མཚན་གསོལ་འབད་ནི་དང་eང་Dོབ་འབད་ནི།
༢. ཡིད་.་འོང་བའི་ས་Qོ་དང་ ཡང་ན་ སེམས་ཅན་=ི་རིགས་དང་ཤངི ་་ ་ཚོགས་ ི་,ན་པའི་ ས་ཆ་1མས་ *ོང་ཁག་ག་ི Dེད་
མའི་ཚལ་དང་eང་Dོབ་ ི་ས་Qོ་འབད་མིང་jགས་ མཚན་གསོལ་འབད་ནི་དང་eང་Dོབ་འབད་དེ་བཞག་ནི།
). pབ་དོན་=ི་ཡི་]་དང་ ལམ་Mར་6་མཚན་jགས་བཀོད་པ་ Jར་ར་བ་ Qོ་Pང་ དང་བ་ལ་སོགས་པའི་གཞན་ཚོང་ལས་
དར་pབ་ ི་ bིལ་བགས་སོགས་ལག་ལནེ ་འཐབ་བག་ནི།
༤. ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་ Tེད་འགོ ་I་ག་ི བར་ན་ ས་མཚམས་}ོ་མཚམས་I་བཀལ་ནི།
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༥.
༦.
༧.
༨.
༩.
༡༠.
༡༡.
༡༢.
༡).
༡༤.

ིམས་ ི་ནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཚོང་གི་གོང་ཚད་zབ་པ་དང་ ཅ་ཆས་ན་མ་ ཚོང་ལས་
འཐབ་པ་སོགས་ བཀག་བ2མ་འབད་ནི།
ཆང་ཚོང་འཐབ་པ་དང་ ཏམ་G་ ོ་*ས་ གཞན་ཡང་ད་ེ བMམ་མའི་ཉེན་ཁག་ཅན་=ི་རིགས་བཀག་བ2མ་འབད་ནི།
ཤོ་Zག་Bེད་ ི་རིགས་ བཀག་བ2མ་འབད་ནི།
`ད་གས་ཆེ་བའི་་་སོགས་ བཀག་འཛིན་འབད་ནི།
*ོང་ཁག་ནང་འཁོད་6་,ང་བགས་འབད་ན་ི དང་ ,ང་མཐོང་ོག་བན་རིགས་(ཀེ་ལ་ི་ཝི་) བཏོན་མི་ག་ི ནང་དོན་I་
,ལ་ཡོངས་ ི་ིམས་ལས་འགལ་བ་ཡོད་མེད་བo་ཞབི ་འབད་ནི།
རང་སོའ་ི Tེད་འོག་དང་ག/ས་ཚན་=་ི eང་Dོབ་དང་གདོང་ལེན་འབད་ན་ི ལ་སོགས་པའི་`ོར་ལས་ མཉམ་འེལ་འཐབ་ནི།
?ི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་Qོ་ནོར་=་ི བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ Qོ་ནོར་སེམས་ཅན་6་ འd་བའི་ནད་གཞི་འbོག་སི་ས་ི I་ བཀག་
ཐབས་འབད་ན།ི
?ི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་Qོ་ནོར་=་ི བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ Qོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལས་འཐོན་པའི་ ཤ་དང་མར་ དར་ཚིལ་ ལ་
སོགས་པ་ ཉེན་མེད་དང་ས་དག་ཡོད་མེད་བo་ཞིབ་འབད་ནི།
?ི་ལོ་༡༩༩༥ ལོའི་ གཏེར་ཁག་དང་ས་གཏེར་འཛིན་Dོང་གི་ིམས་ཡིག་དང་འིལ་ }ོ་Jོག་ནི་དང་ ས་གཏེར་བཏོན་ན་ི གི་ས་
Qོ་བཀོད་ད་ེ Pིན་ནི།
,ལ་ཡོངས་ལམ་Zོན་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ཏེ་མི་དམངས་ ི་འgོད་བZེན་eང་Dོབ་འབད་ནི།

བམ་ཚན་ ༡༠ པ། *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.་ག་ི བདག་Dངོ ་དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་བདག་Dོང་གི་དབང་ཚད་དང་H་འགན་,་ཆཝེ ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལས་ གཤམ་གསལ་oར་བཀོད་,་དང་
དབང་ཆའི་གནང་བ་གནང་ནི།
༡. ,ལ་ཡོངས་ིད་ས་དང་འཆར་གཞི་འིལ་ *ོང་ཁག་དང་Tེད་འོག་གི་ ལོ་འི་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་oར་འཆར་གཞི།
༢. གོང་འཕེལ་H་ག་ི གོ་རམི ་བཟོ་ན།ི
). འིང་རིམ་Xོབ་་བར་མ་དང་ འིང་རིམ་Xོབ་་གོང་མ་ དེ་ལས་གཞི་jེན་ཤེས་ཡནོ ་Zེ་བ།
༤. *ོང་ཁག་Lན་ཁང་།
༥. སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ ་ི ལམ་དང་ འཁོར་ལམ་I་བཟོ་ནི།
༦. *ོང་ཁག་ སོ་ནམ་དང་Qོ་ནོར་སམེ ས་ཅན་=་ི གཞི་ཁ་I་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ འ་་ ་ཚོགས་ ི་སོན་=ི་རིགས་དང་Q་ོ
ནོར་སམེ ས་ཅན་ཅན་=་ི རིགས་གདམ་ཁ་zབ་ནི།
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༧. རང་སོའ་ི ས་གནས་ཁག་འཐོན་པའི་ སོ་ནམ་འཐོན་Dེད་ ི་རིགས་I་ བཙོང་Iགས་པའི་^ིར་.་ཚོང་ལམ་འཚོལ་ནི་དང་ཐབས་
ཤེས་གང་bག་Zོན་ནི།
༨. ?ི་ལོ་༡༩༩༥ ལོའི་ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་eང་Dོབ་ ་ི བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ ནགས་ཚལ་ལས་ཤིང་བཏོན་ན་ི དང་
ནགས་ཚལ་eང་Dོབ་འབད་ན་ི ནགས་ཚལ་=་ི ལམ་Zོན་ནི་སོགས་ ི་ འཛིན་Dོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི།
༩. ?ི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་ོག་མེའ་ི བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ &ོང་གསེབ་ོག་མེ་ག་ི ལས་རིམ།
༡༠. བhད་འེལ་མ0ན་zེན་རིགས་ ི་ཞབས་ཏོག།
༡༡. བཟོ་་nང་བ་དང་འིང་མ།
༡༢. ོམ་(ོམ་2ེ་དང་ོམ་ཚོགས་) ི་འཆར་འགོད།
༡). *ོང་ཁག་བདག་Dོང་གོང་ཚད་འ&ན་བlར་ཚོགས་པའི་ནང་6་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏ་ེ H་འབད་བག་ནའི ི་དོན་6་ འེལ་
ཡོད་Tཔོ་གིས་གཙོས་པའི་ ཞི་གཡོགཔ་མནེ ་པའི་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མི་ མི་ངོམ་ག\མ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་
རིང་6་ བ`ོ་ཞག་འབད་ནི། ཁོང་དང་མཉམ་གཅིག་ ིམས་6གས་དང་འིལ་ཏེ་བཀོད་ཡོད་པའི་H་འབད་མི་འགོ་དཔོན་
གཞན་ཡང་ཡོད།
༡༤. Dིན་འལ་ ་མ་ི 6་ དེ་oར་=ི་,བ་ོན་བསམ་འཆར་བཀོད་དེ་Pིན་ནི།
༡༥. ?ི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་2ེ་ག་ི བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ཏེ་ Tེད་འོག་ནང་ལས་འ0ས་མི་བrགས་ཏེ་ད་ེ བMམ་
མའི་ལས་2ེ་ཁག་I།
༡༦. Tེད་འོག་འཆར་གཞིའི་H་གསི ་གཙོས་པའི་ *ོང་ཁག་ནང་འཁོད་ ི་ H་ག་ར་བo་jོག་འབད་ན་ི དང་བ་འས་ ི་བo་ཞིབ་
འབད་ནི།
༡༧. Tེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་nང་གསི ་ འཛིན་Dོང་འཐབ་པའི་ཞབས་ཏོག་ལས་མི་ བo་jོགས་འབད་ནི་དང་བDར་ཞིབ་འབད་ནི།
༡༨. ལས་མ་ི བག་ནི།
༡༩. ག ང་དབང་གི་ས་ཆ་དང་ ་འོག་ ནགས་ཚལ་ གཞན་ཡང་མི་2ེའ་ི ས་ཆ་I་ནང་ིམས་འགལ་=ི་ཐོག་ལས་ pིམ་དང་2ོད་
གནས་བzབ་ན་ི འ!ལ་ གས་འབད་ནི་I་ལས་eང་Dོབ་འབད་ནི།
༢༠. རང་སོའ་ི *ོང་ཁག་མངའ་འོག་6་ཡོད་པའི་ ,ལ་ཡོངས་དང་མ་ི 2ེ་ Qེར་དབང་གི་ས་ཆ་ ག་ཅི་ར་འབད་ས་ཅི་wང་ ག ང་ལམ་
ལས་ཕི་༥༠ ནང་འཁོད་6་ pིམ་zབ་མི་སོགས་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ གལ་ིད་pིམ་བzབ་ཏེ་འཐོན་སོང་
པ་ཅིན་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་བ}ལ་བཏང་ནི།
༢༡. མི་སེར་=་ི མཁོ་འདོད་6་ *ོང་ཁག་ནང་འGལ་ལས་ ིམས་6གས་ནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་oར་ས་ཆ་མཁོ་qབ་འབད་ནི།
༢༢. བo་བཤལ་པའི་འ&ོ་འལ་ལམ་=ི་གདམ་ཁ་zབ་ནི་དང་ 2ོད་Qར་ཆགས་ནའི ི་ས་Qོ་Zོན་Pིན་ནི།
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༢). *ོང་ཁག་ག་ི བདག་དབང་.་ཡོད་པའི་ *ོང་གཞི་དང་་ཁང་ དགོན་2ེ་ དེ་ལས་མཆོད་jེན་ལ་སགོ ས་པ་དང་གཞན་ཡང་ *ོང་
ཁག་གི་bན་jེན་དང་h་ཆས་རིགས་I་ གསར་བཟོ་འབད་ན་ི དང་hན་Dོང་འཐབ་ནི། དེ་བཞིན་ དེ་ཁར་6་ཡོད་པའི་ a་ག\ང་
0གས་jནེ ་I་ བདག་འཛིན་འཐབ་ན་ི དང་ཉེན་eང་འབད་ནི།
༢༤. Tེད་འོག་གཅིག་གསི ་ འབད་མ་Iགས་པའི་H་ མི་2་ེ བཤད་་ qབ་2ེ་ Qོམ་2ེ་ ཚེས་བ་ a་མཆོད་ འdམ་2ེ་དང་
གཞན་ཡང་དེ་བMམ་=ི་ཆོ་ག་དང་གསོལ་མཆོད་རིགས་I་གི་འཛིན་Dོང་འཐབ་ནི།
༢༥. ག/ས་ཚན་=ི་eང་Dོབ་འབད་ནའི ི་དོན་6་ མི་སེར་eང་Dོབ་ཁས་Kངས་པ་I་ &་ིག་འབད་ན་ི དང་གཡོག་བཀོལ་འབད་ནི།
༢༦. རང་བཞིན་=ི་zེན་ཉེན་དང་ གཞན་ཉེན་འIབ་ར་ེ འཐོན་`བས་\་ ཁས་Kངས་པའི་ H་འབད་མི་I་ &་ིག་འབད་ནི།
བམ་ཚན་
ཚན་ ༡༡ པ། *ོང་ང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.་ག་ི དEལ་Bསི ་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནའི ་ི དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གསི ་ བཅའ་ིམས་འདི་ཐོག་6་འབད་དགོ་པའི་H་དང་འགན་ཁག་I་ འ0ས་ཤོར་མེད་པར་འབད་Iགས་
ནིའི་དནོ ་6་ འོས་འབབ་དང་ན་པའི་འཆར་དEལ་དང་དEལ་Bིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནའི ི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་&ལ་ལས་དམིགས་བསལ་=་ི
དབང་ཆ་གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡. དEལ་Bིས་ན་ཁག་ལས་ འཆར་དEལ་གནང་ནི་I་ཐག་ཆོད་པའི་ལ་6་ Tེད་འོག་དང་*ོང་ཁག་གིས་འཆར་གཞིའ་ི H་I་
ལས་རིམ་ིགས་ནི་དང་ h་ཆས་བགོ་བམ་འབད་ད་ེ Uོད་ནི།
༢. གལ་ིད་ Tེད་འོག་གཅིག་གིས་.ས་ཚོད་ཁར་ H་འབད་མ་Iགས་པའི་རིམ་པ་ར་ེ ཤར་བ་དང་ གཞན་Tེད་འོག་ས་ོ ས་ོ གཅིག་
གིས་འབད་ན་ི ཨནི ་པའི་H་I་ Tེད་འོག་འཆར་གཞི་ནང་6་Iད་དེ་ཡོད་པའི་H་ཨནི མ་འབད་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ H་འབད་མ་
Iགས་པའི་Tེད་འོག་ད་ེ གི་འཆར་དEལ་དེ་H་འབད་Iགས་མི་ག་ི Tེད་འོག་དེ་6་ Jོ་སོར་འབད་Uོད་ནི།
). *ོང་ཁག་ག་ི འཆར་དEལ་I་ ིམས་6གས་ནང་གསལ་oར་ Jོ་སོར་འབད་དེ་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནི།
༤. &ོང་གསེབ་ ་ི ལ་དང་ གཞན་ཡང་ དེ་བMམ་མའི་བl་ལནེ ་འབད་བ་དང་ཟད་འ&ོ་བཏང་བ་སོགས་ ི་Bིས་འི་ བDར་ཞིབ་
འབད་ནི་དང་ཆ་འཇོག་འབད་ནི།
༥. Tེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་nང་གསི ་ གནང་བ་དང་འིལ་ཏ་ེ བཏང་ཡོད་པའི་ Tེད་འོག་འཆར་གཞིའི་ཟད་Bསི ་I་ བDར་ཞིབ་
འབད་ནི་དང་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་Pནི ་ནི།
༦. *ོང་ཁག་བདག་Dོང་ག་ི Bསི ་་I་ བDར་ཞིབ་འབད་ནི།
གོང་གསལ་ས་གནད་དོན་=ི་མ་ཚད་པར་ དEལ་Bིས་ན་ཁག་གསི ་དེ་oར་=ི་འཆར་དEལ་དང་དEལ་Bསི ་ལག་ལནེ ་བེད་?ོད་ ི་དPེ་བ་
ཁག་འ]ར་ གཞན་དགོས་གལ་དང་འིལ་ཏེ་ .ས་དང་.ས་ཚདོ ་ཁར་བDར་ཞབི ་དང་མི ས་6གས་བཟོ་གནང་ན་ི ཨིན།
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བམ་ཚན་ ༡༢ པ། *ོང་བདག་ག་ི འགན་འGར་དང་ ལས་འགན།
༡. *ོང་བདག་འདི་*ོང་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་ཨནི མ་ལས་བjེན་*ོང་ཁག་བདག་Dོང་ག་ི གཙོ་འཛིན་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བjེན་ *ོང་
ཁག་བདག་Dོང་གི་ལས་འགན་I་ Iལ་དང་མ0ནམ་འབད་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི འདི་ཁོ་ག་ི འགན་འGར་
ཨིན།
༢. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་འཚོགས་`བས་ *ོང་བདག་གིས་ཚོགས་འ.་འདི་བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ཏ་ེ རང་སའོ ི་*ོང་ཁག་
མངའ་འོག་མི་སེར་ཡོངས་ ་ི ཕན་ཐབས་དང་,ལ་ཁབ་ ི་ཞི་བདེ་ ཡར་,ས་གོང་འཕེལ་དང་བཙན་ཐབས་ eང་Dོབ་I་དང་
འིལ་ཏེ་ཨིན་ན་མེན་ན་བo་དགོསཔ་ཨནི །
). *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་འཚོགས་`བས་\་P་Zབས་མ་བདེཝ་yོམ་འབད་རང་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་oར་=ི་ན་ ་ན་,ས་
ག ང་ཚོགས་6་{ལ་དགོསཔ་དེ་*ོང་བདག་གི་ལས་འགན་ཨིན།
༤. *ོང་བདག་གིས་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ དམིགས་བསལ་=་ི མ=ོནམ-བo་jོག་པ་འབད་བཅའ་
མར་གཏོགས་དགོ།
བམ་ཚན་ ༡) པ། *ོང་ཁག་བདག་Dོང་I་ག་ི དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
*ོང་ཁག་བདག་Dོང་ག་ི ?ིར་བཏང་ལས་འགན་དེ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གིས་གནང་བ་&ོལ་ཡོད་པའི་&ོས་ཆོད་I་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ཨིན། དེ་Iའི་&ལ་ལས་ *ོང་ཁག་བདག་Dོང་གིས་:
༡. བཟོ་རིག་མཁས་ཅན་=སི ་ ཆ་འཇོག་བ་ཡོད་པའི་མཐར་ བཟོ་རིག་གི་H་དEལ་མ་ས་ཡང་༢༠ Iན་=ི་གནང་བ་Pིན་ནི།
༢. ིམས་6གས་ནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་oར་ *ོང་ཁག་གོང་ཚད་འ&ན་བlར་ཚོགས་པ་བhད་དེ་ H་I་Pིན་ན་ི དང་མཁོ་qབ་
འབད་ནི་ག་ི བཀའ་pབ་འབད་ནི།
). *ོང་ཁག་ནང་འཁོད་6་Iད་པའི་འཁོར་ལམ་hན་Dོང་འབད་ན་ི I་ ཁ་འབག་གི་H་nང་་འབད་མ་ི I་6་ལམ་6གས་དང་འིལ་
ཏེ་Uོད་པའམ་ ག ང་ལས་ད་ེ oར་=ི་མི ས་6གས་བཟོས་གནང་བ་དང་འིལ་ཏེ་Uོད་ནི།
༤. *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གསི ་ གནང་བ་&ོལ་བའི་ལ་6་ *ོང་ཁག་ནང་འཁོད་Iད་པའི་ོམ་Iའི་(ོམ་2ེ་དང་མོ ་
ཚོགས) འཆར་གཞི་ལེགས་བཅོས་འབད་ད་ེ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
༥. *ོང་ཁག་ནང་འཁོད་6་ ,ས་ཡངོ ས་མཐའ་འཁོར་གནས་Zངས་ན་ཚོགས་དང་འིལ་ཏེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ག་ི ལམ་དང་ གཞན་
འཁོར་ལམ་I་བཟོ་ནའི ི་གནང་བ་Uོད་ནི།
༦. Tེད་འོག་གིས་གཙོས་པའི་*ོང་ཁག་ནང་ཡོད་མ་ི ག ང་གཡོགཔ་I་ག་ར་*ོང་ཁག་བདག་Dོང་གསི ་འབད་འགོ་འbེན་འཐབ་ནི།
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༧. ,ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་&ོལ་ཡོད་པའི་&ངས་ཚད་དང་འིལ་ཏེ་ *ོང་ཁག་ལས་ཚན་ཁག་ག་ི དོན་6་ ཞི་
གཡོགཔ་མ་ི ངོམ་I་ཞི་གཡོག་ན་ཚོགས་ ི་བཅའ་ིམས་དང་བཅའ་ཡིག་དང་འིལ་ཏེ་ མཁོ་qབ་འབད་ད་ེ གཡོག་Pིན་ནི་དང་
བ`ོ་བཞག་འབད་ནི།
༨. Xོབ་ོང་བo་བ`ོར་དང་ &ོས་བlར་ཞལ་འཛོམས་ གོ་བlར་ཞལ་འཛོམས་སོགས་6་ གཏང་ནིའི་དནོ ་ལས་མ་ི ངོམ་བཙག་
འ0་འབད་ད་ེ གཏང་ནི།
༩. ,ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ན་ཚོགས་དང་འིལ་ཏེ་ *ོང་ཁག་གི་མི་Zབོ ས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནའི ི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི།
༡༠. འིང་རིམ་Xོབ་་བར་མ་དང་འིང་རིམ་Xོབ་་གོང་མ་ དེ་ལས་གཞི་jནེ ་ཤེས་ཡོན་oེ་བ་སོགས་གསར་འ!གས་འབད་ནི།
༡༡. *ོང་ཁག་ནང་6་ Lན་ཁང་nང་བ་དང་*ོང་ཁག་Lན་ཁག་ཟེར་ གསར་འ!གས་འབད་ནི།
༡༢. བཟོ་རིག་དང་བཟོ་བཀོད་ལམ་6གས་ལས་ འགལ་བ་མེད་པར་ ?ིར་བཏང་ ི་བཟོ་བཀོད་དང་འིལ་ཏེ་zབ་མི་དགོ་པའི་pིམ་=ི་
རིགས་ བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་ཐངས་ pིམ་ཆས་སོགས་བcབ་དང་མི་བcབ་བo་ནི།
༡). སོ་ནམ་དང་Q་ོ ནོར་སེམས་ཅན་དང་ གཞི་ཁ་I་འགོ་འ!གས་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་བག་ནི།
༡༤. འ་་ ་ཚོགས་ ་ི རིགས་དང་ Qོ་ནོར་སམེ ས་ཅན་=ི་རིགས་ མ་འbཝ་I་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
༡༥. རང་སོའ་ི ས་གནས་ལས་འཐོན་པའི་ སོ་ནམ་འཐོན་བDེད་Iའི་ ཚོང་ལམ་འཚོལ་ནི་དང་ དེ་མIངས་ ི་ཐབས་ཤསེ ་གོང་
འཕེལ་བཏང་Zེ་ ལག་ལནེ ་འཐབ་ནི།
༡༦. .ས་དང་.ས་ཚོད་ཁར་ སོ་ནམ་ན་ཁག་ལས་ བམ་Jེལ་འབད་མི་ག་ི བཅའ་ཡིག་I་དང་འིལ་ཏེ་ ཤིང་ཆས་ ་ི ཆོག་ཐམ་
Uོད་ནི།
༡༧. &ོང་གསེབ་ོག་མེ་བམ་Jེལ་འབད་ནི།
༡༨. .ས་དང་.ས་ཚོད་ཁར་ བZན་,ས་ན་ཁག་ལས་ བམ་Jེལ་འབད་མ་ི གི་ལམ་6གས་དང་བཅའ་ཡིག་I་དང་འིལ་ཏེ་ བཟོ་
་དང་ བཟོ་་nང་བ་ འིང་མ་སོགས་ གཞི་འ!གས་འབད་ནིའི་ཆོག་ཐམ་Uོད་ནི།
༡༩. ?ི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་མཉམ་ལས་ཚོགས་2ེ་ག་ི བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ཏེ་ཚོགས་2ེ་ཁག་I་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།
བམ་ཚན་ ༡༤ པ། *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་འ.་ག་ི འ0ས་མ་ི I་དང་ གཞན་ཡགི ་ཚང་ག་ི H་འབད་མ་ི 1མས་ ་ི Jངས་Kངས་
ིམས་6གས།
༡. ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མའི མ་ཡིག་ཚང་ནང་H་འབད་མ་ི ཕ/ོ མོ་ ག་ར་འབད་wང་ རང་སོའ་ི མཐའ་དོན་ནམ་
h་དEལ་=་ི ཁེ་ཕན་ཡོད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ &ོས་ཐག་ཆོད་ནི་ད་ེ ^ོགས་རིས་ ི་དབང་.་ཐལ་དོགས་ཡདོ པ་ལས་བjེན་ ཕོ་/མོ་དེ་
ཉིད་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ཁས་Kངས་ ི་ཐོག་ འཐོན་2ོད་ནི་མ་ཚད་ དེ་ནང་བཅའ་མར་ཡང་གཏོགས་མ་ི ཆགོ །
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༢. ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མ་ི I་དང་ ཡིག་ཚང་ག་ི H་འབད་མི་I་གསི ་ གཤམ་གསལ་6་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་I་ལས་
འགལ་བའི་ H་P་ངནམ་འབད་དེ་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ Iལ་མིན་ིམས་འགལ་=་ི H་ག་ི ཁོངས་\་འབད་Bིས་འཇོག་འབད་ནི་
ཨིན།
(ཀ) གཡོ་$་མ]་`ོར་ ཐོག་ལས་ག ང་དང་མ་ི སེར་=ི་h་དངོས་ རང་དབང་6་བཟོ་བའམ་བཙོང་བ།
(ཁ) ཁ་འབག་H་དང་གཡོག་མཁོ་qབ་འབད་ནིའ་ི རིགས་I་གཙོས་པའི་ གཞན་ གཡོག་Pིན་ནི་སོགས་ ོགས་བ་མེད་
པའམ་ཐོབ་ལམ་མེད་པའི་མི་དང་ལས་2ེ་ཁག་I་6་Pིན་ནི་དང་གནང་བ་Uོད་པ་ ཡང་ན་དེ་བMམ་མའི་ ོགས་བ་དང་
ཐོབ་ལམ་མེད་པའི་མ་ི དང་ ལས་2ེ་ཁག་གི་hད་བaལ་འབད་ད་ེ བཏང་མི་ག་ི ངོ་ཚབ་6་ Pིན་ནི་དང་གནང་བ་Uོད་པ།
(ག) ཁ་འབག་H་Pིན་ན་ི དང་ཅ་ཆས་མཁོ་qབ་འབད་ནི་གཡོག་ནང་བrགས་ན་ི ལ་སོགས་པ་I་ དEལ་དང་གཞན་ཡང་ h་
དངོས་སོགས་ ི་^ག་མཇལ་ ཐག་ཀར་.་འབད་wང་ ཐད་ཀར་.་མེན་པའི་Qོ་ལས་རེ་འདོད་བDེད་པ་དང་ལེན་པ་
སོགས།
(ང) ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་wང་ ལག་པར་ཡོད་པའི་H་I་མི་གཅིག་གིས་འབད་གནང་ཟེར་ ་བ་ག་འདེམ་ཅིག་འབད་ད་ེ འཐོན་
ས་ཅི་wང་ མི་ད་ེ ལས་དེ་oར་=ི་ནང་ག\ག་གམ་^ག་འཇལ་ཐོབ་པའི་^ིར་.་ H་I་མ་འབད་བར་ང་མེད་ར་
བཞག་པའམ་ཕར་བཤོལ་ཏ་ེ བཞག་པ་དང་ མི་དང་ལས་2ེ་ཁག་ ག་ར་འབད་wང་ག་ི བར་ན་ ཆགས་དང་^ོགས་རསི ་
འབད་བ་སོགས།
(ཅ) དབང་ཆ་མེད་པའི་མི་6་དང་ ཡང་ན་ ལས་2ེ་ཁག་I་6་ ཕོ/མོ་རང་སའོ ི་H་གཡོག་ལས་བjེན་ཐབོ ་ཡོད་པའི་གསང་
བའི་ན་ ་I་ ^ིར་Jེལ་འབད་བ་དང་ ཡང་ན་ དེ་བMམ་མའི་ན་ ་I་ དར་pབ་འབད་མ་ཆགོ ་པའི་s་ཚསེ ་གོང་
ལས་ དར་pབ་འབད་བ་དང་།
(ཆ) ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་wང་ རང་6་ཕོག་པའི་H་དང་གཡོག་འབད་`བས་\་ ཆགས་དང་^ོགས་རསི ་ ི་Qོ་ལས་Qེར་མི་
དང་ལས་2ེ་ཁག་I་6་ ིམས་ལས་འགལ་ཏེ་ ཆ་རོགས་འབད་དེ་Pིན་ནི་དང་གདམ་ཁ་zབ་པ་སགོ ས།
བམ་ཚན་ ༡༥ པ། Jངས་་Kངས་ ་ི ིམས་
མས་ལས་འགལ་བའི་ཉསེ ་ཆད།
༡. གོང་གསལ་ བམ་ཚན་ ༡༤ པ་ལས་འགལ་བའི་H་འབད་དེ་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ག་ི འ0ས་མི་
དང་ ཡང་ན་ H་འབད་མི་གཞན་ཡང་མ་ི 2ེ་གི་ H་འབད་མི་ ག་ར་འབད་wང་ དེ་oར་=་ི ཉེས་ིམས་ཕོག།
༢. བདག་Dོང་གིས་ དPེ་དད་འབད་`བས་\་ ིམས་འགལ་=ི་H་འབད་ཡོད་པའི་ ར་Gངས་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ཕོ/མོ་

ག་ར་འབད་wང་ ནག་ཅན་=ི་Bོད་གཞི་^ེ་བ་མེད་wང་ ར་Gངས་དེ་ཐོག་6་བཏོན་གཏང་ཆོག།
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མི་ག་ར་འབད་wང་ ཡང་ན་ ལས་2ེ་ཁག་ ག་ར་འབད་wང་གིས་ ིམས་འགལ་=ི་H་ yོམ་འབད་ར་འབད་དེ་
འཐོན་སོང་པའི་རིགས་ Bོད་གཞི་ིམས་ཁང་6་^ེ་བར་གཏང་ནི་ཨིན།
༤. མི་ག་ར་འབད་wང་ ཡང་ན་ ལས་2ེ་ཁག་ ག་ར་འབད་wང་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་བམ་ཚན་༡༤ དང་མ་འིལ་བར་
འ0ས་མིའམ་ ཡིག་ཚང་ནང་H་འབད་མི་I་6་hད་བaལ་ཐོག་ལས་ གོང་གི་དོན་ཚན་I་ལས་འགལ་བག་ན་
ིམས་དང་འིལ་ཏེ་ཉེས་ིམས་ཕོག།

).

Lོན་ཚགི །
༈ དཔལ་འག་པའི་,ལ་ཁབ་བདེ་Dིད་6། །^ི་བ$ར་བ་ིད་དོན་ཅི་ང་ཡང་།།
ནང་དད་དམ་འར་མེད་/ན་བjན་ཤོག། །6ང་བZན་=ི་,ལ་པོ་ཤིང་6ག་པ།།
དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེེ་ཞབས། །འག་,ལ་པོའི་དབང་ཆ་འབངས་6་གནང་།།
མགོན་འདི་oའི་,ལ་པོ་འཛམ་ིང་ནང་། །.ས་ད་oའང་མཇལ་བ་འག་6་ཡིན།།
འག་མི་དམང་དེ་དོན་མpོན་པར་ཤོག། །དོན་གཏི ིང་ཟབ་,ལ་པོའི་Pང་nབ་0གས།།
དོན་ཉིད་ལ་དད་མོས་^ག་འཚལ་བZོད། །jེན་དད་པའི་འས་d་མངོན་Lིན་ཤོག།།
jེན་འེལ་=ི་,ལ་Kོན་འབངས་མ0ན་ནས། །བདེ་Dིད་ ི་ལོངས་?ོད་{ན་\མ་ཚོགས།།
བིས་པའི་འག་/ལ་ན་་ོགས། །?ིར་འཛམ་ིང་ཡོངས་ལ་དཔེ་བཟང་འར།།
བདེ་Dིད་ ི་བZན་པ་དར་ཞིང་,ས། །འག་,ལ་པོའི་0གས་དགོངས་བ་པར་ཤོག།
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Mར་Nགས་-༡
Annex- 1

?ི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་དEལ་Bིས་ིམས་6གས་དང་P་Qོའི་ལམ་6གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡོད་པ་1མས་ *ོང་ཁག་གིས་ལས་
རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།
Financial Rules and Regulations 2002-Changes Applicable to Dzongkhag
Executed Activities

?ི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ལོའ་ི དEལ་Bསི ་མི ས་6གས་དང་ P་Qའོ ་ི ལམ་6གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡདོ ་པ་1མས་ *ོང་ཁག་གས་ིས་
ལས་རགི ས་ལག་ལེན་འཐབ་ནའི ་ི དནོ ་ལས་ཨིན།
དཀར་ཆག།
ོན་བོད་
བཅའ་ིམས་ ི་མཚན་བོད་དང་འགོ་འ!གས་ དབང་pབ་
དམིགས་/ལ་
ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལམ་6གས་
ཀ. འཆར་དEལ་&ོས་འཆར་
ཁ. ཆ་འཇོག་བ་ཡོད་པའི་ ལས་རིམ་བZར་?ོད་འབད་ནི་
ག. དEལ་Bིས་དབང་ཆ་
གོང་ཚད་འ&ན་བlར་=ི་ཚོགས་པ་
Bིས་ཞིབ་

1

?ི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་དEལ་Bིས་ིམས་6གས་དང་P་Qོའི་ལམ་6གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡོད་པ་1མས་ *ོང་ཁག་གིས་ལས་
རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།
ོན་བོད།
?ི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་བཅའ་ིམས་བམ་ཚན་༡༡ པའི་དགོངས་དོན་དང་འིལ་དབང་ཚད་དང་
དབང་ཆ་^ིར་Jེལ་=ི་ིད་ས་བ་Iགས་ནིའི་དོན་ལས་ དEལ་Bིས་ན་ཁག་ནས་ ?ི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་དEལ་Bིས་ིམས་
6གས་དང་P་Qོའི་ལམ་6གས་6་བ$ར་བཅོས་འབད་ཡོད།
བཅའ་མི ས་ ་ི མཚན་བོད་དང་འགོ་འ!གས་ དབང་pབ།
ིམས་6གས་དེ་ ?ི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་དEལ་Bིས་ིམས་6གས་དང་P་Qོའི་ལམ་6གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡོད་པ་1མས་
*ོང་ཁག་གིས་ལས་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།
ིམས་6གས་དེ་ནང་གི་དོན་ཚན་zངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གཞན་=ི་ཐད་ ?ི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་དEལ་Bིས་ིམས་6གས་དང་P་
Qོའི་ལམ་6གས་ ི་དགོངས་དོན་དང་འིལ་དགོ།
ིམས་6གས་དེ་?ི་ལོ་༢༠༠༢ s་༧ པའི་ཚེས་༢) ལས་ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ།
ིམས་6གས་དེ་ དEལ་Bིས་ན་ཁག་ནས་.ས་དང་.ས་ཚདོ ་ཁར་བ$ར་བཅོས་གནང་ནི།
དམིགས་/ལ།
ིམས་6གས་འདིའི་དམིགས་/ལ་གཙོ་བོ་རང་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གིས་ལས་རིམ་I་བZར་?ོད་དང་དབང་འཛིན་
ཐོག་ལས་&ོས་ཆོད་བཟོ་ནི་དོན་ལས་ཨིན།
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ལས་རམི ་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནིའ་ི ལམ་6གས།
ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལམ་6གས་དེ་ གཤམ་གསལ་=ི་གནད་དོན་དང་འིལ་དགོཔ་དང་ ?ི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་དEལ་
Bིས་ིམས་6གས་དང་P་Qོའི་ལམ་6གས་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་བཞིན་ དང་ལེན་འབད་ནི།
ཀ. འཆར་དEལ་&ོས་འཆར།
i.
*ོང་ཁག་བདག་Dོང་གིས་ ལོ་ངོ་འི་འཆར་གཞི་བཟོ་Zེ་ཡོད་མི་དང་འིལ་ལོ་བZར་འཆར་དEལ་&ོས་
འཆར་དེ་བDར་ཞིབ་དང་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་6་{ལ་དགོ།
i.
*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.འི་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་བ་ཞིནམ་ལས་ དི་ཉིད་དEལ་Bིས་ན་ཁག་གི་མངའ་
འོག་འཆར་དEལ་དང་Bིས་དོན་ལས་Gངས་6་{ལ་དགོ།
ཁ. ཆ་འཇོག་བ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་=ི་བེད་?ོད།

འཆར་དEལ་དང་Bིས་དོན་ལས་Gངས་ ི་གནང་བ་དང་འིལ་ཏེ་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གིས་གནང་བ་
གནང་ཞིནམ་ལས་ H་I་འགོ་བrག་ནི།
ག. དEལ་Bིས་དབང་ཆ།
i.
*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་དང་*ོང་ཁག་བདག་Dོང་གིས་འཆར་དEལ་དང་དEལ་Bིས་ ི་འགན་ཁག་དང་
འིལ་ ིམས་6གས་འདི་ནང་དང་Mར་Nགས་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད།
i.

གོང་ཚད་འ&ན་བlར་=་ི ཚགོ ས་པ།
ཀ. *ོང་ཁག་གི་གོང་ཚད་འ&ན་བlར་ཚོགས་པ་གཤམ་གསལ་oར་ཨིན།
i.
*ོང་བདག་ ི་འཛིན།
i.
འེལ་ཡོད་Tེད་འོག་གི་འགོའཛིན།
iii. དEལ་Bིས་2ེ་ཚན་=ི་འགོ་འཛིན།
iv. འེལ་ཡོད་2ེ་ཚན་=ི་འགོ་འཛིན།
v.
H་ཨིན་པ་ཅིན་ འགོ་འཛིན་འཐབ་མི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
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vi.

*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་གི་འ0ས་མི་ག\མ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་།

ཁ. *ོང་ཁག་ག་ི གོང་ཚད་འ&ན་བlར་ཚོགས་པ་ད་ེ ན་ཁག་གི་གོང་ཚད་འ&ན་བlར་ཚོགས་པ་I་དང་འbན་འb་ཨིན། དེ་འབདཝ་
ལས་བjེན་ཁོང་གི་དབང་ཆ་ཡང་འbན་འb་ཨིན།
གནད་དོན་གཞན་=ི་ཐད་ ར་བཞིན་འབད་རང་ཨིནམ་མ་གཏོགས་གནོད་ཉེན་མེད།

Bིས་ཞབི །
Bིས་་I་.ས་རིམ་བཞིན་.་Bིས་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ དེའི་ན་ ་ཡང་*ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ.་ དEལ་Bིས་ན་
ཁག་དང་ ནང་ིད་ན་ཁག་བཅས་6་བDར་ཞིབ་དང་ དང་ལེན་=ི་དོན་6་{ལ་དགོ།
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Mར་Nགས་༢ པ
ANNEX-2

*ོང་ཁག་དང་Tེད་འོག་ཁག་6་ དབང་ཆ་Uོད་ནིའི་ལས་རིམ།
Schedule of Delegation of Powers to Dzongkhag and Geog Levels

ཨང་ དབང་ཆ་^ིར་Jེལ་
༡ ལས་གཡོག་པ་དང་གཞན་ལས་
གཡོགཔ་གི་དEལ་ཕོག་
ཀ. དEལ་ཕོག་Uོད་ལེན་
ང. ངལ་སོའ་ི འ0ས
ཅ. Uོད་བ2ད་Uོད་ནིའ་ི གནང་བ་
ཆ. དEལ་ཕོག་་གཡར་Uོད་ན་ི

*ོང་ཁག་དང་Tདེ ་འགོ ་ཁག་6་ དབང་ཆ་Uདོ ་ནའི ་ི ལས་རམི །
དབང་ཆ་ *ོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོཊ་འ.་ *ོང་ཁག་ག་ི འགོ་འཛིན་ Tེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོཊ་nང་ Tཔོ་
ཨོ
ཨོ
ཨོ
ཨོ

ཨེན་ཨ་ེ
ཨེན་ཨ་ེ
ཨེན་ཨ་ེ
ཨེན་ཨེ

༢

ཡོན་འdལ་(Honorarium)=ི་ ཨི་ཨ་ོ ཨེན་ཨེ་
གནང་བ་

)

Lན་བཅས་འ0ས་zེན་
འ&ོ་འལ་དང་ཟད་འ&ོ་
i. འག་ནང་འཁོད་

ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པ་ི
ཨེཕ་པ་ི
ཨེཕ་པ་ི
ཨེཕ་པ་ི

ཨེན་ཨ་ེ
ཨེན་ཨ་ེ
ཨེན་ཨ་ེ
ཨེན་ཨ་ེ

ཨེཕ་པ་ི
ཨེན་ཨ་ེ
ཨེཕ་པ་ི
ནིལ་

འབབ་oོས་དབང་ཆའི་ ཨེན་ཨེ་
མཐོ་ཚད་ནང་བཀོད་
ཡོད་པ་དང་འིལ་

ནིལ་

ཨེཕ་པི་

ནེལ་

ཨེན་ཨེ་
i

bན་གསོ།

ལོ་འཁོར་འཆར་དEལ་ནང་
འཁོད་Uོད་ན།ི

i.

,་གར་ནང་འཁོད་

ཨི་ཨ་ོ ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

༤ འ&ོ་འལ་
ཀ. བo་བཤལ་
i. འག་དང་,་གར་ནང་འཁོད་
ཨོ་
ཁ. གོ་བlར་ཞལ་འཛོམས་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

འག་དང་,་གར་ནང་འཁོད་ ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ག. འ&ོ་འལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་ ཨོ་
ལམ་
ང. འ&ོ་འ&ོ ོལ་མ0ན་zེན་ ཨོ་
(གནས་སོར་0ན་zེན/གནས་
སོར)

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པ་ི
(འག་གི་ནང་
འཁོད)
ཨེཕ་པི་(འག་ནང་
འཁོད)
ཨེན་ཨེ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

i.

i

Lན་བཅོས་ཚོཊ་པའི་ཡིག་]་
འིལ་

༥
༦

༧
༨
༩

ཅ. འ&ོ་འལ་ཐམོ ་ལམ་མེད་ ཨི་ཨ་ོ ཨེན་ཨེ་
བཞིན་འལ་འཁོར་ཐོག་སོང་བ་
མ0ན་zེན་ཞབས་ཏོག་
ཨོ་ ཨེན་ཨེ་
h་དངོས་་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཀ. ཁང་་ཁར་ལེན་ན་ི
ཁ. འ£ལ/མཁོ་ཆས་་གར་ལེན་
ནི་
བམ་Jེལ་དང་དངོས་ཆས་
h་དངོས་འཛིན་Dོང་
ཀ. ཉེན་བཅོལ་
ཁ. ཉམས་བཅོས་
¤མ་འཁོར་འཛིན་Dོང་
ཀ. ¤མ་རིགས་(POL)ག ང་
གི་¤མ་འཁོར་དོན་6་

ནི ེལ་

ཨེན་ཨ་ེ

ཨེཕ་པི་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

ཨི་ཨ་ོ ཨེན་ཨེ་
ཨོ་ ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་
ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ནིལ་
ཨེཕ་པི་

ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པ་ི

ཨོ་
ཨོ་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་
ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི
ཨེཕ་པི་

ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

ii

ཁ. ¤མ་འཁོར་/ཅ་ཆས་ཉམས་
བཅོས་
ག. ཅ་ཆས་ན་ཐབས་ཉོ་ནི
༡༠ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཟད་འ&ོ
༡༡ ]ས་བcད་/ལེཊ་Dོང་
ཀ. མ&ོན་Dོང་
ཁ. གསོལ་རས་

ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

ཨོ་
ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་
ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ནིལ་
ཨེཕ་པི་

ཨི་ཨ་ོ ཨེན་ཨེ་
ཨི་ཨ་ོ ཨེན་ཨེ་

ལོ་གཅིག་6་དEལ་ ཨེན་ཨེ་
འdམ་༠.༡༠
དEལ་མ་༥༠༠༠/- ཨེན་ཨེ
གནོད་དོན་ར་ེ 6་
ཨེཕ་པི་
ཨེན་ཨེ་
xx

༡༢ ཡངས་ཆག་
ཨོ་ ཨེན་ཨེ་
ཀ. བfག་Zོར་ཤོར་བ་
i. ཨར་¥ན་/རང་བཞིན་zནེ ་ངན་ ཨི་ཨ་ོ
དEལ་མ་༥༠༠༠༠/-Iན་ དEལ་མ་༡༠༠༠༠/- ནིལ་
Iན་
i . Dེལ་འbེན་ལག་ལནེ ་དང་མཛད་ ཨི་ཨ་ོ
དEལ་མ་༥༠༠༠༠/-Iན་ དEལ་མ་
ནིལ་
ཁང་ནང་བཞག་པ
༢༠༠༠༠/iv

ནིལ
ནིལ་

འཆར་དEལ་ན་ཐབས་
མེད་
གོང་འཁོད་ཨང་ ༡༡.ཀ་
ལས་བཏང་ནི

ནིལ
ནིལ་

གནད་དོན་ར་ེ 6་

ནིལ་

གནད་དོན་ར་ེ 6་

ཁ. yེད་?ོད་འབད་མ་བcབ་མི་
དང་མཛད་ཁང་ིངམ་
༡) དགོངས་ འི་ཁེ་ཕན་
ཀ. དགོངས་ འི་ཁ་ེ ཕན་གནང་ནི་
ཁ. དགོང་ འི་ཁ་ེ ཕན་ཐོག་ལས་
དEལ་ཆད་ལེན་ན་ི
༡༤ འཕར་ན་ི མེད་པའི་h་དངོས་ཉོ་ན་ི
ཀ. ས་དང་pིམ་(འག་ནང་6)
ཁ. ལག་ཆས་/འgིལ་རིག/ཅ་
ཆས་
ག. ¤མ་འཁོར་
ང་ ནང་གི་འཛིན་ཆས་/ཡིག་ཚང་
ཅ་ཆས་
༡༥ ས་ཆ་་ཡོན་ཐོག་གཏང་ནི
ཀ. Qེར་=ི་ས་ཆ་

ཨི་ཨ་ོ དEལ་མ་ ༡༠༠༠༠༠/- དEལ་མ་
༥༠༠༠༠/-Iན་

ནིལ་

ནིལ་

ཨོ་
ཨོ་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨ་ེ

ཨེཕ་པི་
ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ཨེན་ཨེ
ཨེན་ཨེ་

ཨི་ཨ་ོ ནིལ་
ཨོ་ ཨེན་ཨེ་

ནིལ
ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ནིལ་
ཨེཕ་པི་

ཨོ་
ཨོ་

ཨེཕ་པི་
ཨེཕ་པི་

ནིལ་
ཨེན་ཨེ་

ནིལ་
ཨེཕ་པི་

ནིལ་

ནིལ་

ནིལ་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ཨི་ཨ་ོ ནིལ་

v

གནད་དོན་ར་ེ 6་

ཁ. ག ང་གི་ས་ཆ་དང་h་དངོས ཨི་ཨ་ོ ནིལ་
༡༦ ་གཡར་
ཀ. གནང་བ་ཡོད་མ་ི དོན་6་་ ཨོ་ ཨེན་ཨེ་
གཡར་Uོད་ན་ི
༡༧ བཟོ་བ¦ན་
ཀ. བདག་Dོང་གི་གནང་བ་དང་ ཨོ་ ཨེན་ཨེ་
དEལ་Bིས་ཆ་འཇོག་
ཁ. H་Uོད་ན་ི

ནིལ་

ནིལ་

ནིལ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

ཨེཕ་པི་

ཨེཕ་པི་

དEལ་མ་
༥༠༠༠༠/དEལ་མ་
༥༠༠༠༠/-་Iན་
ནིལ་
ནིལ

ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེཕ་པི་

༡༨ ¤མ་འཁོར་་ཁར་ལནེ ་ན་ི
ཨོ་
༡༩ .ས་ཚད་ལས་བTལ་བའི་ཐོབ་ལམ་ ཨོ་
/བགོ་ོམས་འབད་ན་ི
༢༠ འཆར་དEལ་ལོག་Z་ེ བདེ་ཐབས་
བཟོ་ན་ི

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་
ལོ་གཅིག་

ནིལ་
ལོ་གཅིག་

vi

འ£ལ་རིག་ག་ི གནང་བ་དེ་
འེལ་ཡོད་དབང་ཚད་ཅན་
=ི་གནང་ནི།

ཀ. ལག་དོན་གཅིག་གི་ནང་ངོས་
འཛིན་ཅིག་ལས་ངོས་འཛིན་གཞན་
6་Uོད་ན་ི
ཁ. ལས་རིམ་གཅིག་གི་ནང་ལས་
དོན་གཅིན་ལས་ལས་དོན་གཞན་6་
Uོད་ནི་
ག. ལས་རིམ་གཅིག་གི་ནང་6་
ལས་རིམ་nང་]་གཅིག་ལས་ལས་
རིམ་nང་]་གཞན་6་Uོད་ན་ི
ང. ལས་རིམ་གཅིག་གི་ནང་6་
ལས་རིམ་གཞན་6་Uོད་ན་ི

ཨི་ཨ་ོ དEལ་མ་༥༠༠༠༠/-Iན་ དEལ་མ་
གནད་དོན་ར་ེ 6་
)༠༠༠༠/-Iན་གནོད་
དོན་རེ་6་
ཨི་ཨ་ོ དEལ་མ་༥༠༠༠༠/-Iན་ དEལ་མ་
གནད་དོན་ར་ེ 6་
)༠༠༠༠/-Iན་གནོད་
དོན་རེ་6་
ཨི་ཨ་ོ དEལ་མ་༧༥༠༠༠/- དEལ་མ་
Iན་གནོད་དོན་རེ་6་ ༥༠༠༠༠/-Iན་གནོད་
དོན་རེ་6་
ཨི་ཨ་ོ དEལ་མ་༧༥༠༠༠/- ནིལ་
Iན་གནོད་དོན་རེ་6་

ཟིན་ིས་ - འདི་ནང་འཁོད་པའི་དབང་ཚད་I་རང་སོའི་ཐོབ་Gངས་དང་/ ཡང་ན་འཆར་དEལ་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་དང་འིལ།
དོན་བlར་ - ཨོ་ - ?ིར་བཏང་དབང་ཆ་^ིར་Jལེ །
ཨི་ཨ་ོ - ཚད་ལས་བTལ་བའི་དབང་ཆ་^ིར་Jེལ་མེད།
ཨེཕ་པི་- དབང་ཚད་§ལི ་d།

vii

དEལ་མ་༢༠༠༠༠/-Iན་ ནིལ་
གནོད་དོན་ར་ེ 6་
དEལ་མ་༢༠༠༠༠/-Iན་ ནིལ་
གནད་དོན་ར་ེ 6་
དEལ་མ་༢༠༠༠༠/-Iན་ ནིལ་
གནད་དོན་ར་ེ 6་
དEལ་མ་༢༠༠༠༠/-Iན་ ནིལ
གནོད་དོན་ར་ེ 6་

hན་Dོང་ཟད་འ&ོ་ལས་
གསར་qབ་6་zངམ་ཅིག་
ཆོག།
hན་Dོང་ཟད་འ&ོ་ལས་
གསར་qབ་6་zངམ་ཅིག་
ཆོག།
hན་Dོང་ཟད་འ&ོ་ལས་
གསར་qབ་6་zངམ་ཅིག་
ཆོག།
བདག་Dོང་གཅིག་གི་ནང་
འཁོད་hན་Dོང་ཟད་འ&ོ་
ལས་གསར་qབ་6་zངམ་
ཅིག་ཆོག།

