དཔལ་ན་འག་ག ང་།
ནང་ིད་ན་ཁག།

ེད་འོག་ཡར་ ས་ཚོགས་ང་གི་བཅའ་ིམས།
ི་ལོ་༢༠༠༢ །
Geog Yargay Tshogchhung
Chathrim, 2002

དཀར་ཆག།
མཆོད་པར་བོད་པ།
ོན་བོད།
བམཚན་༡ པ་ བཅའ་ིམས་ ི་མཚན་བོད་དང་འགོ་འ!གས་ ི་ཉི་མ་ བ$ར་བཅོས།
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བམ་ཚན་༥ པ་ འ0ས་མི་བཙག་འ0་གི་ལམ་8གས།
བམ་ཚན་༦ པ་ འ0ས་མའི ི་&ལ་ལས་དགོངས་ ་གཏང་ནི།
བམ་ཚན་༧ པ་ འཛོམས་འ=འི་ལམ་8གས།
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Oར་Pགས་༡ པ་: Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ད2ལ་?སི ་ིམས་8གས་དང་ S་Tའོ ི་ལམ་8གས་བ$རབཅོས་བཟོས་ཡདོ ་པ་
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i

མཆོད་པར་བོད་པ།
༄༅།། དགེ་ལེགས་མཚན་དཔེ་འོད་[ངོ ་འབར་བའི་\།།
གདངས་]ན་འ^ར་_ག་Fག་G་མ་འགག་ག`ང་།།
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ཟས་གཙང་ས་པོ་གdག་ན་མངོན་པར་མཛེས།།
པད་fངོ ་ལས་འgངས་པhའི་མཚན་=་གསོལ།།
བ=ད་དiང་ཕམ་མཛད་,ལ་བ[ན་ཉིན་མོར་འSེད།
Mན་@ི་jོངས་འདིར་\་kིན་གཞན་ལས་ག།
ཨོ་,ན་པhོར་འ=ད་དོ་དགེ་ལེགས་lོལ།
བG་Fག་ང་རོས་ཁ་ཞི་མངའ་དབང་$ར།།
མི་ཆོས་བG་Fག་/ལ་འདིར་ོལ་=་བdགས།།
ཆོས་kག་གིས་མཚོན་བཀའ་བmད་བ[ན་པ་Kེལ།
མ0་ཆེན་L་མར་]ངི ་ནས་བདག་བnད་དོ།
ཆབ་དི ་Bངོ ་མཁས་དཔའ་བར་རིང་=་&གས།།
ོག་དང་Rན་ལས་འབངས་མིར་0གས་བ?ེ་ཆེ།།
ཐེག་ཆེན་Tོར་བ གས་,ལ་ས་Rོད་པ་ཅན།།
,ལ་མཆོག་བཞི་པའི་\་kིན་བསམ་ལས་འདས།།

ོན་བོད།ད།
དེ་ཡང་ Rི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིང་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ མི་སེར་རང་སོའི་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་Jའི་oོར་ལས་ &ོས་
ཐག་བཅད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་Xདོ ་ནི་དང་ རང་སའོ ི་ས་གནས་དང་འིལ་བའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ཏེ་ མི་fེ་དཔལ་འSོར་གོ ོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་དང་ དེ་དང་འkཝ་ I་དང་གཡོག་J་ར་འབད་rང་ མི་སེར་རང་གིས་ར་འགོ་བdག་འབད་ནི་དེ་ ག་དེ་kག་kག་ sགས་
བཏོན་མི་དོན་ལས་ Rི་ལོ་༡༩༩༡ ལོ་8་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་ འགོ་འ!གས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་ ག ང་གིས་ ལོ་tའི་འཆར་གཞི་༩ པ་དེ་ *ེད་འོག་8་གཞི་བཞག་[ེ་ འབད་ནི་གིས་&སོ ་ཐག་ཆོད་ཡདོ པ་དང་གཅིག་ཁར་
*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་བmད་དེ་ མི་སེར་J་8་ དེ་བuན་@ི་ དབང་ཆ་དང་དབང་འཛིན་ I་དང་འགན་འ_ར་J་ ,་ཆེ་ས་
ལས་གནང་ནི་གི་&ོས་ཐག་ཆོད་ཡོད།
དེ་ཡང་ Rི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ 0གས་ ི་དགོངས་བཞེད་ངོ་མ་ར་ དབང་ཚད་དང་དབང་ཆ་vིར་Kེལ་
འབད་ནི་དེ་wངི ་wངི ་བཟོ་གནང་དགོཔ་འབད་ཨིནམ་ལས་ དེ་b་xའི་ 0གས་བཞེད་L་ན་མདེ ་ན་དང་གོང་ན་མདེ ་པའི་ལེགས་བཅོས་བསམ་
@ི་མི་yབ་པ་J་ zབ་ཐབས་8་དང་ ང་བཅས་རའི་,ལ་ཁབ་ནང་8་ ར་ལས་ག་པའི་ བདེ་Bིད་དང་དཔལ་འSོར་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་དནོ ་8་ Rི་ལོ༡༩༩༢ ལོའི་*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་ བཅའ་མི ས་དེ་ ད་རེས་ལས་འགོ་བdགས་ཏེ་བ$ར་བཅོས་གནང་
ཡི།
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་ལོར་ རང་8གས་གནམ་ལོ་.་ཕོ་{་ལོ་|་༦ པའི་ཚེས་༡) 8འམ་Rི་ལོ་༢༠༠༢ |་༧ པའི་ཚེས་༢༢ ལས་
འགོ་བdགས་ཏེ་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་བཅའ་ིམས་Rི་ལོ་༢༠༠༢ ཅན་མ་འདི་ འག་གི་,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ=་ཆནེ ་མོ་
ཐེངས་༨༠ པའི་ནང་ལས་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡདོ །

1

བམ་ཚན་༡ པ། བཅའ་མི ས་ ི་མཚན་བོད་དང་ འགོ་འ!གས་ ་ི ཉམི ་ བ$ར་བཅོས།
༡. བཅའ་ིམས་འདི་ རང་8གས་གནམ་ལོ་.་ཕོ་{་ལོའམ་ Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་*ེད་འོག་ཡར་,ས་་ཚགོ ས་.ང་གི་བཅའ་མི ས་
ཟེར་~བ་ནི་ཨིན།
༢. རང་8གས་གནམ་ལོ་.་ཕོ་{་ལོ་|་༦ པའི་ཚེས་༡) 8འམ་ Rི་ལོ་༢༠༠༢ |་༧ པའི་ཚེས་༢༢ 8་ ,ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ=་ཆེན་མོའི་ནང་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་བའི་ཉིམ་ལས་འགོ་བdགས་ཏེ་ བཅའ་ིམས་འདི་ འག་,ལ་ཁབ་ཡོངས་8་ཆ་
འཇོག་མཛད་དགོ།
). བཅའ་ིམས་འདི་གི་་གོང་8་ཡོད་པའི་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་བཅའ་ིམས་དང་ དེ་bར་@ི་ིམས་8གས་1མས་
འདི་གིས་འགབ་ཨིན།
༤. ,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ=་ཆེན་མོའི་ནང་ལས་ དགོས་གལ་དང་འེལ་ཏེ་ནམ་རང་འབད་rང་ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་8་ཡོད་པའི་
དོན་ཚན་1མས་བ$ར་བཅོས་གནང་ཆོགཔ་ཨིན།
བམ་ཚན་༢ པ། གོ་དནོ ་འ&ེལ་བཤད།
༡. མི་ངོམ་ ངོ་{གས་ཟེར་མི་དེ་ ཕོ་/མོ་ག་ར་འབད་rང་ བཙག་འ0་འབད་ནི་དང་འ0ས་མི་བཏོན་ནིའི་ནང་8་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ཅིག་8་གོ་ནི་ཨིན།
༢. བཅའ་ིམས་ཟེར་མི་དེ་ Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོསག་.ང་གི་ བཅའ་ིམས་འདི་8་གོ་ནི་ཨིན།
). Rི་མི་ཟེར་མི་དེ་ ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་rང་ རང་སོའི་མངའ་འ_ལ་@ི་ངོ་ཚབ་འབད་བཏོན་ཡོད་པའི་ འག་གི་,ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ=་ཆེན་མོའི་འ0ས་མི་8་གོ་ནི་ཨིན།
༤. Wོང་བདག་ཟེར་མི་དེ་ Wོང་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་གཙོ་དང་ ཡང་ན་ གནས་oབས་@ི་དོན་8་ Wོང་བདག་གི་ ལས་འགན་ག་ཏེ་
འབད་མིའི་འགོ་དཔོན་ ག་ར་འབད་rང་ཅིག་8་གོ་ནི་ཨིན།
༥. Wོང་ཁག་བདག་Bངོ ་ཟེརམི་དེ་ Wོང་བདག་གིས་འགོ་འཛིན་འབད་མི་ག ང་གི་ལས་fེ་8་གོ་ནི་ཨིན།
༦. Wོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ=་ཟརེ ་མི་དེ་ Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་Wོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ=་གི་བཅའ་མི ས་དང་འིལ་ཏེ་
གཞི་འ!གས་འབད་ཡདོ ་པའི་ Wོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ=་ག་ར་འབད་rང་ཅིག་8་གོ་ནི་ཨིན།
༧. *ེད་འོག་འཆར་གཞི་ཟེར་མི་དེ་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་འཛིན་Bངོ ་འཐབ་པའམ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ལས་རིགས་
,ལ་ཡོངས་ལོ་བ[ར་དང་ ལོ་tའི་འཆར་གཞི་ནང་8་Jད་དེ་ཡདོ ་མི་8་གོ་ནི་ཨིན།
༨. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་ཟརེ ་མི་དེ་ བཅའ་ིམས་འདི་ཐོག་8་གཞི་འ!གས་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་*ེད་འོག་ཡར་,ས་
ཚོགས་.ང་ ག་ར་འབད་rང་ཅགི ་8་གོ་ནི་ཨིན།
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༩. ང་ཟེར་མི་དེ་ ང་པའི་ཐོ་དེབ་ལམ་8གས་དང་འིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་8་གོ་ནི།
༡༠. *པོ་ཟེར་མི་དེ་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་དང་འིལ་ཏེ་ བཙགས་འ0་འབད་ཡདོ ་པའི་*དེ ་འོག་གི་གཙོ་ཅན་དེ་8་གོ་ནི་
ཨིན།
༡༡. *ེད་འོག་Fང་ཡིག་ཟེར་མི་དེ་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་བoོ་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་*ེད་འོག་དང་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་
ཚོགས་.ང་གི་Fང་ཡིག་8་གོ་ནི་ཨནི །
༡༢. ས་གནས་ ི་ཟརེ ་མི་དེ་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་ མངའ་འ_ལ་8་Jད་པའི་ས་Tོ་8་གོ་ནི་ཨིན།
༡). དམངས་མི་ཟེར་མི་དེ་ བཙགས་འ0་འབད་ཡདོ ་པའི་*དེ ་འོག་གི་ངོ་ཚབ་དམངས་ཨཔ་ ཡང་ན་ དམངས་ཨམ་ ག་འབད་rང་
ཅིག་8་གོ་ནི་ཨིན།
༡༤. འ0ས་མི་ཟེར་མི་དེ་ བཙགས་འ0་བ་འི་*དེ ་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མའི ི་དགོས་མཁོ་དང་ མ0ན་པའི་མི་ངམོ ་
ག་ར་འབད་rང་ཅིག་8་གོ་ནི་ཨིན།
༡༥. ནང་འཁོད་ཟེར་མི་དེ་ ག/ས་ཚན་ནམ་ ག/ས་ཚན་ཁག་གིས་ཆ་གནས་བ་ཡདོ ་པའི་I་དང་འགན་_ར་J་ 8་གོ་ནི་ཨིན།
༡༦. བb་{ོག་པ་ཟེར་མི་འདི་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བབ་ནི་དང་གནས་Jལ་རེ་ལ་བའི་vིར་=་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ ཚོགས་.ང་ག་ི
ཞལ་འཛོམས་oབས་8་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ Rི་མི་དང་ ཡང་ན་ ལས་ཚན་ཁག་གི་ཞི་གཟོག་པ་ཅིག་8་གོ་ནི་ཨིན།
༡༧. མི་?ིས་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་མི་ངོམ་ཟེར་མི་དེ་ *ེད་འོག་གཅིག་ནང་8་ མི་?ིས་ཐོ་བཀོད་དང་མི་_ངས་ངོ་Xོད་ལག་yེར་
ཡོད་མི་ ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་rང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ནང་=ས་/ན་ང་ཤོས་ར་ལོ་གཅིག་གི་རིང་8་fོད་ཡོད་མི་
ཅིག་8་གོ་ནི་ཨིན།
༡༨. འག་ག ང་ཟེར་མི་དེ་ དཔལ་ན་འག་ག ང་8་གོ་ནི་ཨིན།
༡༩. ཚོགས་པ་ཟེར་མི་དེ་ ག/ས་ཚན་ནམ་ ག/ས་ཚན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་8་གོ་ནི་ཨིན།
༢༠. བG་དཔོན་ཟེར་མི་དེ་ ག/ས་ཚན་@ི་བ ་བ\ལ་པ་8་གོ་ནི་ཨིན།
༢༡. གལ་ིད་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་དོན་ཚན་ ག་ར་འབད་rང་ གོ་བ་བ ་ལོག་འབད་འཐོན་སངོ ་པ་ཅིན་ ིམས་ ི་འ=ན་ས་ལས་
གོ་བ་Xོད་གནང་མི་དེ་8་ཆ་གནས་འབད་དགོ།
༢༢. གལ་ིད་ གོ་བ་བ ་ལོག་གི་རིམ་པ་རེ་ཤར་ཚེ་ བཅའ་མི ས་ང་ོ མ་ Wོང་ཁའི་oད་ཡིག་ནང་8་བཟོ་[ེ་ཡོདཔ་ལས་བ{ེན་ཏེ་
oད་བ$ར་གཞན་1མས་ ི་མཐར་0ག་ས་ཡང་ ངོ་མ་Wངོ ་ཁའི་ནང་ཡདོ ་མི་དེ་8་ཆ་གནས་འབད་དགོ།
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བམ་ཚན་) པ། *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚགོ ས་.ང་ག་ི ཡགི ་ཚང་གནས་/ན་དང་ འ0ས་མི་1མས་@ི་ད2ལ་ཕགོ ས་ཐབོ ་ལམ།
༡. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་ནང་8་ *པོ་དང་དམངས་མི་ཚོགས་པ་J་Jདཔ་ཨིན།
༢. Rི་མི་དང་*དེ ་འོག་Fང་ཡིག་ *ེད་འོག་ནང་8་ཡོད་པའི་ལས་ཚན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་J་ བb་{ོག་ེ་མི་འབད་ བཅའ་མར་
གཏོགས་དགོཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ *པོ་གིས་དགོས་གལ་བb་[ེ་ བb་{ོག་འབད་ མི་གཞན་ཡང་འབོ་ཆོག།
). *ེད་འོག་ཡར་,ལ་ཡོངས་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མའི ི་=ས་/ན་ཐད་ ཚོགས་པའི་གནས་/ན་ལོ་ངོ་གཅིག་དང་
གཞན་དམངས་མི་དང་*པོ་གི་གནས་/ན་ལོ་ངོ་ག`མ་རེ་ཨིན།
༤. *པོ་གི་གནས་/ན་དེ་ Wོང་ཁག་ནང་8་*པོ་གི་མིང་ཐོ་བཀོད་པའི་|་ཚེས་སམ་ *པོ་གིས་Wོང་བདག་ལས་ དར་བཟེད་པའི་|་
ཚེས་ལས་འགོ་བdགས་ཏེ་?ིས་ནི་ཨིན།
༥. *པོ་8་ |་རིམ་ད2མ་ཕོགས་ད2ལ་མ་༦༠༠༠/- རེ་དང་ དམངས་མི་8་ད2ལ་ཕོགས་ད2ལ་མ་ ༤༥༠༠/- *ེད་
འོག་Fང་ཡིག་8་ད2ས་མ་༤༠༠༠/- རེ་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ཁར་ ག ང་ལས་=ས་དང་=ས་ཚད་ཁར་ ཡར་སེང་བབ་
གནང་བ་དང་འིལ་ཏེ་ཐོབ།
༦. ཚོགས་,ན་བdགས་ཆོག་པའི་འ0ས་མི་1མས་དང་ཚོགས་,ན་བdགས་མི་ཆོག་པའི་འ0ས་མི་གིས་གཙོས་པའི་*དེ ་འོག་Fང་
ཡིག་J་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འཚོགས་འཛོམས་oབས་`་ཉིམ་རེ་8་fོད་ གསོ་ད2ལ་མ་༡༥༠/- རེ་ཐོབ་ལམ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ག ང་ལས་=ས་དང་=ས་ཚད་ཁར་ཡར་སངེ ་བ་གནང་བ་དང་འིལ་ཏེ་ཐོབ།
བམ་ཚན་༤ པ། འ0ས་མ་ི འོའསོ ་འབབ་ཁ་གསལ།
*པོ་གིས་གཙོས་པའི་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་གཞན་ག་ར་ གཤམ་གསལ་འོས་འབབ་དང་ན་དགོཔ་ཨིན།
༡. མི་ངོམ་དེ་ འག་གི་མི་_ངས་འདོགས་8གས་ནང་གསལ་ཇི་བཞིན་ འག་གི་མི་སེར་ངེས་ཏིག་འབད་མི་ཅིག་དགོ།
༢. མི་ངོམ་དེ་ ,ལ་ཁབ་vི་ནང་གཉིས་ ི་ནང་འཁོད་8་ བཙོན་མི ས་མ་ཕོག་མི་ཅིག་དགོ།
). མི་ངོམ་དེ་ ནག་ཅན་@ི་I་ངན་ མ་འབད་མི་ཅིག་དགོ།
༤. ཕོ/མོ་ ག་ར་འབད་rང་ ོན་ག ང་Tེར་@ི་ལས་_ངས་ནང་ I་འབད་དེ་fདོ ་oབས་`་ གཡོ་$་གི་I་ངན་འབད་བའམ་ གོ་
གནས་Jལ་མིན་Rདོ ་པ་ལས་བ{ེན་ཏེ་ གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་བ་མེདཔ་ ཅིག་དགོ།
༥. མི་ངོམ་དེ་སེམས་བ{ན་པོར་དང་ཤེས་Rདོ / རང་བཞིན་བཟང་པོ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ་པའི་ཁར་ གOགས་ཁམས་ལས་དད་ས་ཅི་
rང་ ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་rང་ རང་8་ཕོག་པའི་I་འགན་J་wིང་wིང་འབད་Jགས་མི་ཅིག་དགོ།
༦. མི་ངོམ་དེ་ *ེད་འོག་དེ་ནང་8་མི་?ིས་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ ་མི་ཅགི ་དགོ་པའི་ཁར་ ལོ་ན་ཚོད་འབད་rང་ Bེ་ལོ་༢༥ ཡན་ཆད་
འབད་མི་ཅིག་དགོ།
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༧. མི་ངོ ོམ་ ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་rང་ ཡིག་་འི་ག་ཤེས་མི་ཅིག་དགོ་པའི་ཁར་ ཕོ/མོའི་ལས་འགན་ལས་བ{ེན་པའི་ོགས་
བ་དགོ།
༨. མི་ངོམ་ ཕོ་/མོ་ ག་ར་འབད་rང་ vི་མི་དང་གཉེན་ོར་མ་འབད་མི་ཅིག་དགོ།
༩. མི་ངོམ་ ཕོ/མོ་ ག་ར་འབད་rང་ དཔལ་ན་འག་པའི་yད་ཆོས་བཟང་པོ་དང་ wིགས་ལམ་ཆོས་ག`མ་8་ཡིད་ཆེས་དང་
?ིས་བར་ཡདོ ་མི་ཅིག་དགོ།
༡༠.
༡༠. བམ་ཚན་༥ པ། འ0ས་མ་ི བཙག་འ0་གི་ ལམ་8གས།
*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་མི་ངོམ་འ0ས་མའི ི་ལམ་8གས་འདི་བཙག་འ0འི་བཅའ་ིམས་དང་འིལ་དགོ། ཨིན་rང་བཙག་
འ0འི་བཅའ་ིམས་འདི་འག་གི་,ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ=་ཆེན་མའོ ི་ནང་ལས་ཆ་འཇོག་མ་བ་Jན་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་
འ0ས་མའི ི་བཙག་འ0་དེ་ གཤམ་གསལ་bར་ཨིན།
༡. མི་ངོམ་ག་ར་འབད་rང་ ནང་ག`ག་བ་པའམ་ འཇིགས་བ\ལ་འབད་བ་ ཡང་ན་ གཞན་Jལ་མིན་@ི་ ཐོག་ལས་ ཚོགས་
,ན་ཐོབ་ཐབས་འབད་མི་ཆོག།
༢. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་ག་ར་གསང་བའི་ཆོགས་,ན་བdགས་ཏེ་བཙག་འ0་འབད་དགོ།
). *ེད་འོག་ ཡང་ན་ ག/ས་ཚན་ནང་མི་?སི ་ཐོ་བཀོད་དང་མི་_ངས་ངོ་Xདོ ་ལག་yེར་ཡོད་མིའི་ མི་ཚད་ Bེས་ལོ་༢༡ དང་
ཡན་ཆད་1མས་ ི་ཚོགས་,ན་བdག་ཆོག།
༤. མི་?ིས་ཐོ་བཀོད་ནང་ཡདོ ་པའི་ ཚོགས་,ན་བdག་ཆོག་མི་J་ལས་ འཛོམས་འ=་ནང་ཡདོ ་མི་J་གིས་ཚོགས་,ན་རེ་བdག་ཆོག།
༥. ཚོགས་,ན་@ི་wོམ་J་ཁ་vེ་oབས་`་དང་ ཚོགས་,ན་@ངས་ཁ་བ་oབས་`་ ཁོང་ཚོགས་,ན་བdགས་ མི་ང་ཤསོ ་vེད་ཀ་
འཛོམས་དགོ།
༦. གལ་ིད་མི་ངམོ ་ གཅིག་ལས་ག་[ེ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ཚོགས་,ན་མང་ཤསོ ་ཐོབ་མི་དེ་ བཙག་འ0་བབས་ཡདོ པ་འབད་
གསལ་བwགས་འབད་དགོ།
༧. གལ་ིད་ ཚོགས་,ན་འkན་འk་ཐོབ་མི་ གཅིག་ལས་ག་[ེ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་ནང་གསེས་ཐེངས་ གཉིས་ ཚོགས་,ན་
བdག་དགོ། དེ་ེ་བdགས་ཏེ་འབད་rང་ ད་rང་ཚོགས་,ན་འkན་འk་ཐོབ་[ེ་འབད་བ་ཅིན་ {གས་རིལ་wིལ་ཏེ་མི་ངོམ་དང་
པ་ག་འཐོན་མི་འདི་བཙགས་འ0་འབད་དགོ།
༨. གལ་ིད་བdག་འ0འི་ནང་མི་གཅིག་ལས་ག་[ེ་མདེ པ་འབད་ཐནོ ་སོང་པ་ཅིན་ ‘དགོ’ དང་ ‘མི་དགོ’ གི་ཐོག་ལས་གསང་
བའི་ཚོགས་,ན་བdག་དགོ། ‘དགོ་’ ཟེར་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ཚོགས་,ན་བdགས་ བdགསཔ་ལས་བ,་ད་t་བG་ག་[ེ་
ཐོབ་དགོ། དེ་མནི ་*ེད་འོག་གིས་འ0ས་མའི ི་མི་ངོམ་གཞན་བཏོན་ཞིནམ་ན་ ད་rང་ཚོགས་,ནབdག་དགོ།
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༩. *པོ་བཙག་འ0འི་oབས་`་ Wོང་ཁག་བདག་Bངོ ་གིས་ འགོ་དཔོན་གཉིས་ང་ཤོས་འདེམ་བoོས་འབད་དགོ། ཁོང་གི་ལས་
འགན་ཡང་གཤམ་གསལ་bར་ཨིན།
(ཀ) མི་ངོམ་J་གིས་ མི་ངོམ་{གས་ ི་ིས་ཤོག་J་ ིས་བ`བ་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་ ?་དོན་དང་
འིལ་བའི་འསོ ་འབབ་ཡོད་མདེ ་ ི་དSེ་ཞིབ་འབད་ན།ི
(ཁ) ཚོགས་,ན་བdགས་སའི་ས་Tོ་དང་ཚོགས་wམོ ་J་&་wིག་བ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོགས་,ན་
བdགས་ནི་J་ Jལ་མ0ན་@ི་Tོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་བGག་ནི།
(ག) *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་ཡོངས་ ི་ལག་ིས་བབས་ཡདོ ་པའི་བཙག་འ0འི་
གསལ་བwགས་ིས་ཤོག་འར་ལག་ིས་བཀོད་ནི།
༡༠. *ེད་འོག་དེ་ནང་8་ མི་?ིས་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ ་མི་ ག་ར་འབད་rང་གིས་ བཙག་འ0་Jལ་མནི ་སོང་ ཡོད་པའི་oོར་ལས་
་དགོ་པའི་རིམ་པ་རེ་ཤར་ཚེ་ བཙགས་འ0འི་གསལ་བwགས་འབད་དེ་ཉིན་&ངས་བG་ཐམ་@ི་ནང་འཁོད་8་ ཡིག་ཐོག་འར་
བཀོད་དེ་Wངོ ་ཁག་བདག་Bངོ ་8་ལ་ཆོག། དེ་oོར་ Wོང་ཁག་བདག་Bངོ ་གིས་ཞིབ་དད་གནང་དགོཔ་ཨིན། གལ་ིད་ ཞིབ་
དད་བབས་ཏེ་བདེན་པ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་བཙགས་འ0་བབས་ཡདོ ་མི་དེ་ ཆ་མེད་བཏང་[ེ་ ལོག་[ེ་རང་བཙག་
འ0་འབད་དགོ། མི་ངོམ་ཆ་མདེ ་བཏང་ཡོད་མི་དེ་ sལ་ལས་དེ་བOམ་མིའི་བཙག་འ0་ནང་8་ ལོ་ངོ་བG་ཐམ་@ི་རིང་?་གཏན་
ནས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཆོག་པར་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་ མི་ག་ར་འབད་rང་ ནང་ག`ག་བབས་པ་ ཡང་ན་ ིམས་
འགལ་@ི་I་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་རིགས་?ོད་གཞི་མི ས་ ི་འ=ན་ས་ལས་vེ་གནང་ནི་ཨིན།
བམ་ཚན་༦ པ། འ0ས
འ0ས་མའི ི་དགོངས་ ་གཏང་ན།ི
*པོ་གིས་གཙོས་པའི་*དེ ་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་ ག་ར་འབད་rང་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་ ད་
ག`མ་ལས་ད་གཉིས་ ི་གཤམ་གསལ་གནད་དནོ ་8་བ{ེན་ཏེ་ ཕོ/མོའི་ལས་འགན་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ཆོག།
༡. མི་ངོམ་འ0ས་མི་དེ་8་ མི་སེར་@ིས་Lོ་གཏད་མ་Jགས་པའི་ར་_ངས་ཁ་གསལ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན།
༢. མི་ངོམ་འ0ས་མི་ ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་rང་ རང་སོའི་ལས་འགན་ནང་8་ོགས་བ་མདེ ་པ་དང་ I་ནང་ དང་ང་མ་བBེད་
པར་fོད་པ་སོགས་ཐོན་སོང་པ་ཅནི །
). མི་ངོམ་འ0ས་མི་དེ་གིས་ མི་fེའིམ་,ལ་ཁབ་ ི་བདེ་Bདི ་དང་ཞི་བདེ་8་གནོད་པའི་I་ངན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་འབད་
ཐོན་སོང་པ་ཅིན།
གོང་དནོ ་འེལ་ཡདོ ་འ0ས་མི་ག་ར་འབད་rང་ ཚོགས་.ང་གི་འཛོམས་འ=་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག།
གལ་ིད་འ0ས་མི་དེ་*པོ་འབད་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ དམངས་མི་གསི ་འགོ་འིད་ཐོག་འཛོམས་འ=་བས་དགོ།
6

བམ་ཚན་༧ པ། *ེད་འགོ ་ཡར་,ས་ཚགོ ས་.ང་ག་ི འཛོམས་འ=འི་ལམ་8གས།
༡. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འཛོམས་འ=་དེ་ |་ངོ་ག`མ་རེ་གི་བར་ནང་*པོ་གིས་འགོ་འིད་ཐོག་ང་ཤསོ ་ཚར་རེ་བས་
དགོ།
༢. གལ་ིད་ དགོས་གལ་རེ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ *པོ་གིས་འཛོམས་འ=་ཐེབས་ཡང་འཛོམས་ཆོག།
). *པོ་མེད་པའི་oབས་`་དམངས་མི་གིས་འགོ་འིད་ཐོག་ འཛོམས་འ=་བས་དགོ།
༤. =ས་ནམ་རང་འབད་rང་ འཛོམས་འ=འི་&ོས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།
༥. འཛོམས་འ=་བབ་ནི་དང་&ོས་ཆོད་ ག་ཅི་ར་བཏོན་དགོཔ་ཐོན་སོང་rང་ འ0ས་མི་ད་ག`མ་ལས་ད་གཉིས་ ག་དེ་འབད་
rང་ཚང་དགོ།
༦. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་འཚོགསཔ་ད་ རང་8གས་ར་ལོ ་{ེན་འེལ་བཟང་པའོ ི་ཐོག་ལས་འགོ་བdགས་དགོ།
༧. &ོས་ཆདོ ་འབད་ནའི ི་ཐད་ཁ་འཆམ་@ི་Tོ་ལས་འབད་rང་ ཡང་ན་ འཛོམས་འ=་ནང་8་ཡོད་མི་ག་ི འ0ས་མི་མང་ཤོས་ ི་ཆ་
འཇོག་འབད་ཡདོ ་མི་དང་འིལ་ཏེ་&ོས་ཆོད་འབད་དགོ།
༨. *ེད་འོག་ཡར་Fང་ཡིག་གིས་&སོ ་ཐོ་བཞག་[ེ་ འ0ས་མི་ཡངོ ས་8་&ོས་ཐོ་འk་རེ་བམ་Kེལ་འབད་དགོ།
༩. &ོས་གཞི་བdགས་ནི་དང་&ོས་ཆདོ ་བཏོན་ནི་J་ ག ང་oད་Wངོ ་ཁའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ &ོས་ཆདོ ་ ི་ཐད་
འ0ས་མི་འཛོམས་ཐོག་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ི་འཛིན་@སི ་མཚན་{གས་བཀོད་དེ་བཏོན་དགོ།
༡༠. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་J་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་oབས་`་འཛིན་བOང་འབད་བ་དང་ ཡང་ན་ ཉེས་
?ོད་འབད་བ་སོགས་མི་ཆོགས།
༡༡. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་འཚོགས་oབས་`་ འ0ས་མི་ག་ར་ ཁའི་རང་དབང་འk་མཉམ་ཡོད།
བམ་ཚན་༨ པ། ལམ་8གས་དང་བཅའ་ཡགི ་གསར་བ?མ་@་ི དབང་ཚད།
རང་སོའི་*དེ ་འོག་ནང་གི་བདེ་ཐབས་8་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཁག་Jའི་ལམ་8གས་དང་བཅའ་
ཡིག་གསར་བ?མ་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད།
༡. ཉེན་ཁག་མེད་པའི་Tོ་ལས་ འvག་]ིགས་བཀོག་ནིའི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
༢. ས་.་ང་ག`མ་8་ བཙོག་པ་ གས་མ་བGག་པར་བཞག་ནི་དང་ དེ་bར་@ི་བཀག་ཐབས་འབད་ནི།
). གཙང་P་འོད་བ[ེན་@ི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནི།
༤. Rི་ལོ༢༠༠༡ ལོའི་Tོ་ནོར་@ི་བཅའ་ིམས་ལས་འགལ་བ་མདེ ་པར་ *ེད་འོག་ནང་འ_ལ་8་ Tོ་ནོར་སེམས་ཅན་8་འx་བའི་
ནད་གཞི་བཀག་ཐབས་འབད་ནི།
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༥.
༦.
༧.
༨.
༩.
༡༠.
༡༡.
༡༢.
༡).

&ོང་གསེབ་འ0ང་.འི་ལས་རིམ་བམ་Kེལ་ཐོག་ལས་ འ0ང་.་གཙང་ཏོག་ཏོ་བམ་Kེལ་འབད་དེ་Sིན་ནི།
Rི་ལོ་༡༩༧༩ ལོའི་ས་ཡི་ིམས་ལས་འགལ་མེད་པར་ ཞིང་ལས་.་/ར་བམ་Kེལ་འབད་ན།ི
,ལ་ཡོངས་yིམ་བཟོའི་ལམ་8གས་ནང་གསལ་ &ོང་གསེབ་yིམ་@ི་བཟོ་བཀོད་ཚད་གཞི།
Rི་ལོ༡༩༩༥ ལོའི་ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་གནས་[ངས་ང་Bོབ་བཅའ་མི ས་ལས་མ་འགལ་བར་ ནགས་ཚལ་ལས་འཐོན་
པའི་ཟ་འ0ང་གི་རིགས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ལངོ ས་`་Rདོ ་ནི།
*ེད་འོག་ནང་འ_ལ་8་ རང་གི་ག/ས་ཚན་ནང་ལས་འཐོན་པའི་ལག་བཟོའི་ཚོང་ལས་གཞི་འ!ཊ་འབད་བGག་ན།ི
Rི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་འག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་fེ་གི་བཅའ་མི ས་ནང་གསལ་དང་འིལ་ཏེ་*ེད་འོག་ནང་མཉམ་ལས་ཚོགས་fེ་
འགོ་འ!གས་འབད་བGག་ན།ི
Rི་ལོ་༡༩༩༥ ལོའི་ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་གནས་[ངས་ང་Bོབ་བཅའ་མི ས་ལས་འགལ་བ་མེད་པར་ Tོ་ནོར་སེམས་
ཅན་དང་རི་གས་སེམས་ཅན་J་གིས་ལོ་ཐོག་8་གནོད་ཉེན་oོར་ལས།
ང་པ་J་8་ m་ད2ལ་དང་ང་ ག་ཅི་ར་འབད་rང་ ནང་འཁོད་བ་Lངས་ ི་དགོངས་ཡངས།
རང་སོའི་ག/ས་ཚན་ནང་འཁོད་8་ཁམས་སངས་འ@ོ་སའི་ ས་Tོ་བཟོ་བའམ་མིང་བཏགས་མཚན་གསོལ་འབད་ན།ི

བམ་ཚན་༩ པ། *ེད་འགོ ་ཡར་,ས་ཚགོ ས་.ང་གི་ བདག་Bངོ ་དབང་ཚད་དང་ལས་འགན།
*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་ བདག་Bངོ ་དབང་ཚད་དང་ལས་འགན་གཤམ་གསལ།
༡. *ེད་འོག་འཆར་གཞི་གི་ལས་དོན་8་ I་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ ངོ་{གས་འབད་བའམ་འཆར་བཀོད་འབད་ནི་དང་ གོ་རིམ་
བཟོ་ནི། དེ་དནོ ་8་Wོང་ཁག་བདག་Bོང་གི་ ལས་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་J་གི་I་འབད་ཐངས་དང་ དེ་bར་@ི་~ོབ་[ནོ ་འབད་
དགོ་པའི་རིགས་ངསེ ་པར་=་འབད་དེ་Sིན་དགོ།
༢. *ེད་འོག་འཆར་གཞིའི་ནང་8་Jད་དེ་ཡདོ ་པའི་ I་Jའི་བདག་Bངོ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བb་ཞིབ་དང་བBར་ཞིབ་འབད་ནི་
གིས་གཙོས་པའི་མི་fའེ ི་m་དངོས་ དེ་འབད་བ་ཅནི ་ ་ཁང་དང་དགོན་fེ་Jའི་ནང་{ེན་ མཆོད་{ེན་ མ་ཎི་གདང་རིམ་ &ོང་
གསེབ་འ0ང་.འི་ལས་རིམ་ ཞིང་ལས་.་/ར་དང་ མི་ལམ་ {་ལམ་ འཁོར་ལམ་ ང་ཟམ་དང་ Xིངས་ཟབ་ ོག་
མེ་འལ་ཁང་.ང་བ་ &ོང་གསེབ་གསོ་བའི་Mན་ཁང་.ང་བ་དང་ ཡན་ལག་Mན་ཁང་ འིང་རིམ་~ོབ་་འོང་མ་དང་མི་fེ་~ོབ་
་ རང་བཞིན་~ར་འང་,་བBེད་bེ་བ་Jའི་mན་Bངོ ་འཐབ་ན།ི
). གོང་གསལ་དོན་ཚན་༢ པའི་ནང་དནོ ་oོར་@ི་མ་ཚད་ ད2ལ་?སི ་དང་བདག་Bོང་ག ང་གཡོགཔ་J་གིས་I་འབད་ཐངས་oོར་
ལས་&ོས་བuན་ཐོག་Wོང་ཁག་བདག་Bངོ ་8་ |་ངོ་) @ི་ནང་འཁོད་]ན་ ་ ཚར་རེ་ལ་ནི།
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༤. Wོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ=་དང་,ལ་ཡོངས་ཚོགསས་འ=་ཆེན་མོ་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་དནོ ་8་ ག/ས་ཚན་ཁག་J་
ལས་ ་བ་འབད་མི་གི་&ོས་གཞི་J་ལ་ནི།
༥. མི་fེའི་མ0ན་ེན་རིགས་J་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་.ད་འབད་དེ་བཞག་ནིའི་དོན་8་ ལས་མི་གི་གནང་བ་
Sིན་ནི་དང་ལས་མི་བག་ན།ི
༦. *ེད་འོག་Fང་ཡིག་བoོ་བཞག་འབད་ནི་8་གནང་བ་Sིན་ནི།
༧. .འི་་འགོ་དང་མཚོ་ .་མིག་ གཞན་ .་.ང་དང་ གཙང་.འི་རིགས་J་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ ང་Bོབ་འབད་དེ་
བཞག་ནི།
༨. མི་fེའི་སོག་ཤངི ་དང་ཉེ་འཁོར་་འོག་གཙོས་པའི་ གཞན་ཡང་དམང་ག་ི ས་ཆ་ ནགས་ཚལ་དང་Mན་་J་བདག་འཛིན་འཐབ་
ནི། དེ་བཞིན་མི ས་འགལ་@ི་ཐོག་ལས་ག ང་ས་དང་ ནགས་ཚལ་མི་fེའི་ས་ཆ་J་ནང་འ!ལ་ གས་འབད་དེ་yིམ་བབ་ནི་J་
བཀག་འཛིན་འབད་ན།ི
༩. རང་སོའི་ས་གནས་ཁག་གི་,ལ་ཡོངས་དང་མི་fེ་ Tེར་དབང་གི་ས་ཆ་ ས་གནས་ག་[ེ་ཨིན་rང་ག ང་ལམ་ལས་ཕི་༥༠ ནང་
འཁོད་8་yིམ་བས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འཛིན་འབད་ན།ི
༡༠. ་ཚང་དང་ ཡང་ན་ གཞན་ལས་_ངས་bེ་བ་སོགས་ ི་ བདག་དབང་8་མིན་པའི་ གནས་དང་/ལ་་གཞི་བདག་གི་གནས་
ཁང་J་གི་ང་Bོབ་དང་བདག་འཛིན་འཐབ་ན།ི
༡༡. མི་fེའི་བཤད་་དང་ zབ་fེ་ Tོམ་fེ་ ཚེས་བG་ \་མཆོད་འxམ་fེ་ གཞན་ཡང་ མི་fའེ ི་/ལ་་གསོལ་ནིའི་རིགས་mན་
Bོང་འཐབ་ནི།
༡༢. wིགས་ལམ་ཆོས་ག`མ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སོར་.ད།
༡). རང་བཞིན་@ི་ེན་ངན་དང་ གཞན་ེན་ངན་རིགས་འཐོན་oབས་`་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ ་ི &་wིག་བབ་ནི།
༡༤. *ེད་འོག་གིས་འགོ་འ!གས་འབད་དེ་ཡདོ ་པའམ་འཛིན་Bངོ ་འཐབ་པའི་ I་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་fེ་1མས་གང་kག་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི།
༡༥. ཁ་འབག་གི་I་Xོད་ན།ི
༡༦. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་ ལས་རིགས་འབད་ནའི ི་དོན་8་ *ེད་འོག་གི་གོང་ཚད་འ&ན་བར་ཚོགས་.ང་གིས་
གཙོས་པའི་ གཞན་དགོས་མཁོའི་ཚོགས་.ང་J་བoོ་བཞག་འབད་ནི།
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བམ་ཚན་༡༠ པ། *ེད་འགོ ་ཡར་,ས་ཚགོ ས་.ང་གི་ ད2ལ་?སི ་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནའི ་ི དབང་ཚད།
*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་ བཅའ་ིམས་འདི་ཐོག་8་འབད་དགོ་པའི་I་དང་འགན་ཁག་J་ འ0ས་ཤོར་མདེ ་པར་འབད་Jགས་
པའི་དོན་8་ འོས་འབབ་དང་ན་པའི་འཆར་ད2ལ་དང་ད2ལ་?ིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་&ལ་ལས་ དམིགས་བསལ་
@ི་དབང་ཆ་གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡདོ །
༡. *ེད་འོག་ ལོ་བbར་འཆར་ད2ལ་@ི་གནང་བ་Sིན་ནི།
༢. ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠/- ལས་ག་པའི་ཟད་&ོན་གཏང་དགོ་པའི་I་གི་རིགས་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་གནང་བ་Xདོ ་
ནི།
). ིམས་8གས་དང་འིལ་ཏེ་ གཞན་ད2ལ་?ིས་ ་ི གནང་བ་སོགས་Xདོ ་ནི།
༤. ིམས་8གས་ནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་ *ེད་འོག་འཆར་གཞིའི་མ་ད2ལ་ I་གཏན་8་Xོད་སོར་འབད་ན།ི
༥. ཁོང་རའི་ལག་པར་བཞག་ཡོད་པའི་ &ོང་གསེབ་ལ་@ི་འངོ ་འབབ་ལས་ཟད་&ོན་གཏང་དགོ་པའི་གོང་འཕེལ་གཞི་{ེན་Jའི་mན་
Bོང་འཆར་གཞི་8་གནང་བ་Xོད་ནི།
༦. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་རང་གིས་བཟོས་ཡདོ ་པའི་གཞན་ མ་ད2ལ་J་གི་ཟད་འ&ོ་གཏང་ནིའི་འཆར་ གཞི་8་གནང་བ་
Xོད་ནི།
༧. རང་སོའི་མངའ་འ_ལ་8་Rོད་དགོ་པའི་མ0ན་ེན་@ི་རིགས་ དེ་འབད་བ་ཅནི ་ ཞིང་ལས་.་/ར་དང་ རང་སོའི་ས་Tོ་ལས་
འཐོན་བBེད་འབད་བའི་ངོ ་མ་ེ འ0ང་.་ལ་སོགས་པ་J་ཉམས་མ་བGག་པར་བཞག་ དགོཔ་དེ་གལ་ཆེཝ་ཡདོ པ་ལས་ ས་
གནས་དང་འིལ་བའི་མ0ན་ནེ ་@ི་རིན་ཚད་བཟོ་ནི་J་8་གནང་བ་ Xོད་ནི།
༨. *ེད་འོག་ནང་འཁོད་ཟད་&ོན་བཏང་ཡདོ ་པའི་?ིས་འི་རིགས་ བBར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ?ིས་་J་ད2ལ་?ིས་ལམ་8གས་
དང་འིལ་ཏེ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་Sིན་ནི།
གོང་གསལ་གནད་དོན་@ི་མ་ཚད་པར་ ད2ལ་?ིས་ང་ཁག་གིས་ དེ་bར་@ི་འཆར་ད2ལ་དང་ད2ལ་?ིས་ལག་ལེན་བེད་Rོད་@ི་དSེ་བ་
ཁག་འར་ གཞན་དགོས་གལ་དང་འིལ་ཏེ་ =ས་དང་=ས་ཚདོ ་ཁར་བBར་ཞིབ་དང་མི ས་8གས་བཟོ་[ེ་གནང་ནི་ཨིན།
བམ་ཚན་༡༡ པ། *པོ་གི་ལས་འགན་དང་དབང་ཚད།
*ེད་འོག་ནང་གི་འགོ་འཛིན་པ་ཨིནམ་ལས་བ{ེན་ཏེ་ *པོ་གིས :
༡. *ེད་འོག་ནང་འཁོད་ ི་ལས་དནོ ་ག་ར་བb་དགོ་པའི་ཁར་ *ེད་འགོ ་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་ནང་ལས་&ོས་ཐག་ཆོད་པའི་རིགས་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
10

༢. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་ འཛོམས་འ=་དང་~ོབ་འི་འཛིན་Bངོ ་ ~ོབ་ག་གསར་བdག་དང་ དSེ་ཞིབ་བཀོད་
ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་ གཞན་*ེད་འོག་ནང་8་འཚོགས་པའི་ཁག་ཆེ་བའི་འཛོམས་འ=་Jའི་ འགོ་འིད་འབད་ནི་དང་ ཞལ་
འཛོམས་གནང་བའི་oབས་`་ wིགས་མི ས་ཐོག་གནང་བGག་ནི།
). བམ་ཚན་༩ ()) པ་དང་འིལ་ Wོང་ཁག་བདག་Bངོ ་8་*ེད་འོག་I་གི་བ་འས་ ི་]ན་ ་ལ་ནི།
༤. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་དབང་འཛིན་ཐོག་ བoོ་བཞག་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་ཞི་གཡོག་མིན་པའི་ གཞན་I་འབད་མི་
1མས་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ *ེད་འོག་Fང་ཡིག་ མི་fེ་ང་Bབོ ་པ་Jའི་བoོ་བཞག་ འབད་ནི་དང་བདག་Bངོ ་འཐབ་ན།ི
༥. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་གནང་Xདོ ་དེ་ཡོད་མའི ི་I་J་དེ་bར་@ི་ལམ་8གས་/བཅའ་ཡིག་དང་ འིལ་ཏེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི།
༦. I་དང་མཁོ་zབ་ བདག་Bངོ ་ཐབོ ་ལམ་J་གི་ད2ལ་Xོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་རིགས་གནང་བ་Sནི ་ནི།
༧. ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠/- Jན་@ི་I་འབད་དེ་ཡོད་མི་J་8་ ད2ལ་Xོད་ལེན་@ི་གནང་བ་Xདོ ་ན།ི
༨. ས་ཆ་དང་Tོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ གཞན་ཡང་m་དངོས་དང་མི་འབོར་@ི་ཐོ་བཞག་ནི་དང་ དེ་བuན་@ི་ལག་yེར་དང་
_ངས་གnགས་ ི་ཡིག་ཆས་Xདོ ་ནི།
༩. མི་འབོར་དང་ fོད་yིམ་ ས་ཆ་ Tོ་ནོར་སེམས་ཅན་Jའི་གནས་ཚད་བ་ལེན་འབད་བའམ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ལོ་བ[ར་Rི་|་
བG་གཉིས་ལས་མ་འགལ་བར་Wོང་ཁག་བདག་Bངོ ་8་ལ་གཏང་ན།ི
༡༠. ལོ་བ[ར་Rི་|་བG་ལས་མ་འགལ་བར་ &ོང་གསེབ་ ི་ལ་བ་ལེན་འབད་ནི།
༡༡. ལོ་བ[ར་Rི་|་གཉིས་པ་ལས་ མ་འགལ་བར་&ོང་གསེབ་ཚསེ ་གོ ་དང་ fོད་yིམ་ཉེན་བཅོལ་J་བ་ལེན་འབད་དེ་Wངོ ་ཁག་
བདག་Bངོ ་8་ལ་ནི།
༡༢. ཚེ་ོག་ཉེན་བཅོལ་དང་fདོ ་yིམ་ཉེན་བཅོལ་@ི་ཐོབ་ལམ་ ་མིའི་རིགས་J་ དSེ་དད་འབད་ན།ི
༡). yིམ་@ི་ཤིང་ཆས་དང་ ཐབ་ཤིང་ གཞན་ཡང་དེ་བOམ་མའི་མ0ན་ེན་@ི་རིགས་Jའི་oོར་ལས་ ་ཡིག་ལ་འོང་མི་J་དSེ་
དད་ལེགས་ཤོམ་འབད་ན།ི
༡༤. Bིད་ག་གི་ ་ཡིག་ལ་མི་J་ དSེ་དད་འབད་ན།ི
༡༥. *ེད་འོག་ནང་འཁོད་8་ མི་སེར་@ི་བར་ན་wིགས་མིན་@ི་གནད་རེ་ཤར་ཚེ་ ཕན་Jན་@ི་བར་ནང་ག་ོ ཤེས་ ཉན་ཤེས་རེ་བdགས་
ཏེ་ཞི་བདེའི་wིགས་ཆ་བཟོ་ནི།
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བམ་ཚན་༡༢ པ། དམངས་མ་ི *ེད་འགོ ་Fང་ཡིཡགི ་དང་ཚགོ ས་པ་ བG་དཔོན་@་ི ལས་འགན།
༡. དམངས་མི་དེ་ *ེད་འོག་གི་ ངོ་ཚབ་འགོ་འཛིན་ཨིནམ་ལས་བ{ེན་ཏེ་*པོ་8་གནང་ཡོད་པའི་I་དང་དེ་བཞིན་ *པོ་མེད་པའི་
oབས་`་ *པོ་གི་འགན་འ_ར་ཡང་གས་ཏེ་འབད་དགོ།
༢. *ེད་འོག་Fང་ཡིག་གི་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འཛོམས་འ=འི་&ོས་ཐོ་དང་ གཞན་དེ་བOམ་མའི་འཛོམས་འ=་J་
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞག་དགོསཔ་ཨིན་ *ེད་འོག་ཡིག་ཚང་འཛིན་Bངོ ་གི་ལས་འགན་དེ་ ཕོ/ མོ་ག་ར་འབད་rང་ཅིག་8་ཕོགཔ་
ཨིན།
). ཚོགས་པ་ ཕོ/མོ ག་ར་འབད་rང་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་ཞལ་འཛོམས་J་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མ་ཚད་
རང་སོའི་ག/ས་Tོ་ནང་གི་གནས་[ངས་ག་ར་བb་དགོ་པའི་འགན་ཁག་ཡོད་པའི་ཁར་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་དང་
ག/ས་ཚན་@ི་བར་ནང་8་འེལ་གnགས་འབད་དགོ།
༤. བG་དཔོན་@ི་ལས་འགན་དེ་ར་ོལ་bར་*དེ ་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་ི་འཛིན་(*པོ) གིས་བཀོད་,་དང་འིལ་ཏེ་མི་
སེར་8་བ ་བ\ལ་འབད་ན།ི
བམ་ཚན་༡) པ། *ེད་འགོ ་ཡར་,ས་ཚགོ ས་.ང་གི་འ0ས་མ་ི དང་ ཡིག་ཚང་ནང་8་ I་འབད་མ་ི Jའི་Kངས་Lངས་མི ས་8གས།
༡. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མིའམ་ ཡིག་ཚང་ནང་I་འབད་མི་ ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་rང་རང་སའོ ི་མཐའ་དནོ ་ནམ་
ད2ལ་@ི་ཁེ་ཕན་ཡོད་ད་ེ འབད་བ་ཅིན་ &ོས་ཐག་ཆོད་ནི་དེ་vོགས་རིས་ ི་དབང་=་ཐལ་དོགས་ཡདོ པ་ལས་བ{ེན་ ཕོ/མོ་དེ་ཉིད་
ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ཁས་Lངས་ ི་ཐོག་ལས་ཐོན་fོད་ནི་མ་ཚད་ དེ་ནང་བཅའ་མར་ཡང་གཏོགས་མི་ཆོག།
༢. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་དང་ ཡིག་ཚང་ནང་I་འབད་མི་J་གིས་གཤམ་གསལ་8་བཀོད་ དེ་ཡདོ ་མི་J་ལས་
འགལ་བའི་I་S་ངནམ་འབད་དེ་འཐོན་སངོ ་པ་ཅིན་ Jལ་མིན་མི ས་འགལ་@ི་I་གི་ ཁོངས་`་འབད་?ིས་འཇོག་འབད་ནི་
ཨིན།
(ཀ) གཡོ་$་མ་oོར་ཐོག་ལས་ ག ང་དང་མི་སེར་@ི་m་དངོས་ རང་དབང་8་བཟོ་བའམ་བཙོང་བ།
(ཁ) ཁ་འབག་I་དང་གཡོག་ མཁོ་zབ་འབད་ནིའི་རིགས་J་གཙོས་པའི་ གཞན་གཡོག་Sིན་ནི་སོགས་ ོགས་བ་མེད་
པའམ་ཐོབ་ལམ་མདེ ་པའི་མི་དང་ ལས་fེ་ཁག་J་8་Sིན་ནི་དང་གནང་བ་Xདོ ་པ་ ཡང་ན་ དེ་བOམ་མའི་ོགས་བ་
དང་ཐོབ་ལམ་མེད་པའི་མི་དང་ལས་fེ་ཁག་གིས་ mད་བ\ལ་འབད་དེ་བཏང་མི་གི་ངོ་ཚབ་J་8་ Sི་ནི་དང་གནང་བ་
Xོད་པ།
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(ག) ཁ་འབག་གི་I་Sིན་ནི་དང་ཅ་ཆས་མཁོ་zབ་འབད་ནི་ གཡོག་ནང་བdགས་ནི་ལ་སོགས་པ་J་ ད2ལ་དང་གཞན་ཡང་
m་དངོས་སོགས་ ི་ vག་མཇལ་ཐད་ཀར་=་འབད་rང་ ཐད་ཀར་=་མིན་པའི་Tོ་ལས་འབད་rང་རེ་མཆིས་བBེད་པ་
དང་ལེན་པ་སོགས།
(ང) ཕོ/མོ་ ག་ར་འབད་rང་ ལག་པར་ཡོད་པའི་I་J་ མི་གཅིག་གིས་ འབད་གནང་ཟེར་ ་བ་ག་འདེམ་ཅིག་འབད་དེ་
འཐོན་ས་ཅི་rང་ མི་དེ་ལས་ དེ་bར་@ི་ནང་ག`ག་གམ་ vག་མཇལ་ཐོབ་པའི་vིར་=་ I་Jལ་མ་འབད་བར་ང་
མེད་ ར་བཞག་པའམ་ ཕར་བཤོལ་ཏེ་བཞག་པ་དང་ མི་དང་ལས་fེ་ཁག་ ག་ར་འབད་rང་གི་བར་ན་ ཆགས་དང་
vོགས་རིགས་འབད་བ་སོགས།
(ཅ) དབང་ཆ་མདེ ་པའི་མི་8་དང་ ཡང་ན་ ལས་fེ་ཁག་J་8་ ཕོ/མོ་ རང་སའོ ི་I་གཡོག་ལས་བ{ེན་ཐོབ་ཡོད་པའི་
གསང་བའི་]ན་ ་J་ vིར་Kེལ་འབད་བ་དང་ ཡང་ན་ དེ་བOམ་མའི་]ན་ ་J་ དར་yབ་མ་འབད་བའི་|་ཚེས་
གོང་ལས་དར་yབ་འབད་བ་དང་།
(ཆ) ཕོ/མོ་ ག་ར་འབད་rང་ རང་8་ཕོག་པའི་I་དང་གཡོག་ འབད་oབས་`་ ཆགས་དང་vོགས་རིས་ ི་Tོ་ལས་
Tེར་མི་དང་ལས་fེ་ཁག་J་8་ ིམས་ལས་འགལ་ཏེ་ ཆ་རོགས་འབད་དེ་Sིན་ནི་དང་གདམ་ཁ་བབ་པ་སོགས།
བམ་ཚན་༡༤ པ། Kངས་Lངས་ ་ི མི ས་ལས་འགལ་བའི་ཉསེ ་ཆད།
༡. གོང་གསལ་ བམ་ཚན་༡) པ་ལས་འགལ་བའི་I་འབད་དེ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་དང་
ཡང་ན་ I་འབད་མི་གཞན་ཡང་མི་fེ་གི་I་འབད་མི་ག་ར་འབད་rང་ དེ་bར་@ི་ཉསེ ་ིམས་ཕོག།
༢. Wོང་ཁག་བདག་Bངོ ་གིས་ཁ་0ག་ལས་དSེ་དད་འབད་oབས་`་ ིམས་འགལ་@ི་I་འབད་ཡདོ ་པའི་ར་_ངས་འཐོན་སངོ ་པ་
ཅིན་ ཕོ/མོ་ག་ར་འབད་rང་ ནག་ཅན་@ི་?ོད་གཞི་vེ་དེ་མདེ ་rང་ ར་_ངས་དེ་ཐོག་ 8་བཏོན་གཏང་ཆོག།
). མི་ག་ར་འབད་rང་ ཡང་ན་ ལས་fེ་ཁག་ག་ར་འབད་rང་ ིམས་འགལ་@ི་I་ོམ་འབད་ར་འབད་དེ་འཐོན་སངོ ་པའི་རིགས་
?ོད་གཞི་ིམས་@ི་འ=ན་སར་གཏང་ནི་ཨིན།
༤. མི་ག་ར་འབད་rང་ ཡང་ན་ ལས་fེ་ཁག་ག་ར་འབད་rང་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་བམ་ཚན་༡) པ་དང་མ་འིལ་བར་འ0ས་
མིའམ་ ཡིག་ཚང་ནང་I་འབད་མི་J་8་mད་བ\ལ་ཐོག་ལས་གོང་གི་དོན་ཚན་J་ལས་འགལ་བGག་ན་ ིམས་དང་འིལ་ཏེ་
ཉེས་ིམས་ཕོག།
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Mོན་ཚགི །
༈ དཔལ་འག་པའི་,ལ་ཁབ་བདེ་Bདི ་8།
ནང་དད་དམ་འ^ར་མེད་/ན་བ{ན་ཤོག།
དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མདེ ་ས¢ེ ེ་ཞབས།
མགོན་འདི་bའི་,ལ་པོ་འཛམ་ངི ་ནང་།
འག་མི་དམང་དེ་དོན་མyོན་པར་ཤོག།
དོན་ཉིད་ལ་དད་མོས་vག་འཚལ་བ[ོད།
{ེན་འེལ་@ི་,ལ་Lོན་འབངས་མ0ན་ནས།
བིས་པའི་འག་/ལ་]ན་w་wགོ ས།
བདེ་Bདི ་ ི་བ[ན་པ་དར་ཞངི ་,ས།

།vི་བ$ར་བ་དི ་དནོ ་ཅི་ང་ཡང་།།
།8ང་བ[ན་@ི་,ལ་པོ་ཤིང་8ག་པ།།
།འག་,ལ་པོའི་དབང་ཆ་འབངས་8་གནང་།།
།=ས་ད་bའང་མཇལ་བ་འག་8་ཡིན།།
།དོན་གཏི ིང་ཟབ་,ལ་པོའི་Sང་.བ་0གས།།
།{ེན་དད་པའི་འས་x་མངོན་Mནི ་ཤོག།།
།བདེ་Bདི ་ ི་ལོངས་Rདོ ་ན་`མ་ཚོགས།།
།Rིར་འཛམ་ངི ་ཡོངས་ལ་དཔེ་བཟང་འ^ར།།
།འག་,ལ་པོའི་0གས་དགོངས་བ་པར་ཤོག།།
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Oར་Pགས་-༡
Annex- 1

Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ད2ལ་?ིས་ིམས་8གས་དང་S་Tའོ ི་ལམ་8གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡདོ ་པ་1མས་ *ེད་འོག་གིས་ལས་རིགས་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨནི །
Financial Rules and Regulations 2002-Changes Applicable to Geog
Executed Activities

Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ད2ལ་?ིས་ིམས་8གས་དང་S་Tའོ ི་ལམ་8གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡདོ ་པ་1མས་ *ེད་འོག་གིས་ལས་རིགས་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨནི །
དཀར་ཆག།
ོན་བོད་
བཅའ་ིམས་ ི་མཚན་བོད་དང་འགོ་འ!གས་ དབང་yབ་
དམིགས་/ལ་
མ་ད2ལ་
༡. &ོང་གསེབ་ ི་ལ་དང་ནང་འཁོད་ ི་འཐོན་Bདེ ་
༢. bེ་བ་ལས་དམིགས་བསལ་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་8་བགོ་བམ་འབད་གནང་བའི་མ་ད2ལ་
ལས་རམི ་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནའི ་ི ལམ་8གས་
གས་
༡. ཟད་འ&ོ་&ངོ ་གསེབ་ལ་དང་ ནང་འཁོད་འཐོན་Bདེ ་ལས་གཏང་ནི་
ཀ. Rིར་བཏང་
ཁ. ?ིས་ཞིབ་
ག. འོང་འབབ་བ་ལེན་དང་?ིས་་བཞག་ཐངས་
ང་ བཟོ་རིག་དང་གཞན་འལ་རིག་གི་I་J་
༢. ག ང་ལས་ལོ་ངོ་t་གི་འཆར་གཞི་མ་ད2ལ་བགོ་བམ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོག་ལས་ཟད་འ&ོ་གཏང་ནི་
ཀ. Rིར་བཏང་
ཁ. འཆར་ད2ལ་བདེ་ཐབས་འབད་ནི་དང་གནང་བ་Xདོ ་ནི་
ག. ད2ལ་?ིས་དབང་ཆ་
ང་ Xོད་ལེན་དང་?ིས་ཞིབ་ ི་]ན་ ་
ཅ་ ?ིས་་གི་]ན་ ་
ཆ་ བཟོ་རིག་དང་གཞན་འལ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་
ཇ. མཁོ་zབ་ ི་ལམ་8གས་
གོང་ཚད་འ&ན་བར་@ི་ཚོགས་པ་
?ིས་ཞིབ་
1

Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ད2ལ་?ིས་ིམས་8གས་དང་S་Tའོ ི་ལམ་8གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡདོ ་པ་1མས་ *ེད་འོག་གིས་ལས་རིགས་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨནི །
ོན་བོད།
Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་བཅའ་ིམས་བམ་ཚན་༡༠ པའི་དགོངས་དནོ ་བཞིན་ དབང་ཚད་དང་དབང་ཆ་vིར་
Kེལ་@ི་དི ་ས་བ་Jགས་ནིའི་དོན་ལས་ ད2ལ་?ིས་ན་ཁག་ནས་ Rི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་ད2ལ་?ིས་ིམས་8གས་དང་S་Tོའ་ི ལམ་
8གས་8་བ$ར་བཅོས་འབད་ཡདོ །
བཅའ་མི ས་ ི་མཚན་བོད་དང་འགོ་འ!གས་ དབང་yབ།
ིམས་8གས་འདི་ Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ད2ལ་?ིས་མི ས་8གས་དང་S་Tོའི་ལམ་8གས་བ$ར་བཅོས་བཟོས་ཡོད་པ་1མས་*དེ ་འོག་
J་གིས་ལས་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།
ིམས་8གས་འདི་ནང་གི་དོན་ཚན་ངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གཞན་@ི་ཐད་ Rི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་ད2ལ་?ིས་ིམས་8གས་དང་S་Tོའི་
ལམ་8གས་ ི་དགོངས་དོན་དང་འིལ་དགོ།
ིམས་8གས་འདི་Rི་ལོ་༢༠༠༢ |་༧ པའི་ཚེས་༢༢ ལས་འགོ་བdག་ནི།
ིམས་8གས་འདི་ ད2ལ་?ིས་ན་ཁག་ནས་ =ས་དང་=ས་ཚདོ ་ཁར་བ$ར་བཅོས་གནང་ནི།
དམིགས་/ལ།
ིམས་8གས་འདིའི་ དམིགས་/ལ་གཙོ་བོ་རང་*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་ལས་རིམ་J་བ[ར་Rདོ ་དང་དབང་འཛིན་ཐོག་ལས་
&ོས་ཆདོ ་གཏང་ནི་དོན་ལས་ཨིན།
མ་ག2ལ།
*ེད་འོག་གནས་ཚད་ ི་ལས་དོན་J་8་མ་ད2ལ་གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡདོ །
༡. &ོང་གསེབ་ལ་དང་ས་གནས་ ི་འཐོན་Bདེ །
ཀ. &ོང་གསེབ་ ི་ལ།
1

གཤམ་འཁོད་&ངོ ་གསེབ་ ི་ལ་J་ *ེད་འོག་རང་སོས་བ་ལེན་འབད་དེ་ལག་པར་བཞག་[ེ་ གོང་འཕེལ་གཞི་{ེན་
mན་Bོང་གི་ཟད་འ&ོ་གཏང་ན།ི
i. ས་ལ་དང་?་འོག་
ii. yིམ་ལ་
iii. ¤ག་ལ་
(&ོང་གསེབ་ལ་དང་ ལ་གཞན་ག་ཅི་ར་ཨིན་rང་ གསརཔ་བ!གས་འབད་ནི་དེ་ འག་ག ང་ངམ་
ཅིག་གི་མཛད་ནི་ཨིན།)
ཁ. *ེད་འོག་རང་སོས་བ་པའི་མ་ད2ལ།
&ོང་གསེབ་ལ་@ིས་མ་ལང་མི་དེ་ *ེད་འོག་རང་སོས་བ་པའི་མ་ད2ལ་ལས་གཏང་ནི་ཨིན།
༢. འཆར་གཞི་ནང་ཁ་གསལ་Jད་པའི་ལས་རིམ་@ི་དོན་8་ ག ང་ལས་བགོ་བམ་འབད་གནང་བའི་མ་ད2ལ།
ལས་_ངས་bེ་བ་ལས་གནང་བའི་མ་ད2ལ་དེ་J་གཙོ་ར་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་ནང་ཁ་གསལ་ེ་Jད་ཡདོ ་པའི་ཟད་འ&ོ་ོམ་
གཏང་དགོཔ་ཐོན་པའི་ལས་འལ་J་གི་དོན་8་ཨིན།
ལས་རམི ་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནའི ་ི ལམ་8གས།
མ་ད2ལ་འངོ ་བབས་ཁག་གཉིསཔོ་དེ་ གཤམ་གསལ་@ི་ལས་རིམ་དང་འིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
༡. ཟད་འ&ོ་&ངོ ་གསེབ་ལ་དང་ ས་གནས་ ི་འཐོན་Bེད་ལས་གཏང་ནི།
ཀ. Rིར་བཏང་།
*པོ་ནས་ལོ་བ[ར་&ངོ ་གསེབ་ལ་དང་ས་གནས་@ི་བ་ལེན་འབད་བའི་མ་ད2ལ་@ི་?ིས་་ དེ་ལས་ཟད་འ&ོ་གི་&སོ ་འཆར་
*ེད་ཡོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་8་ལ་དགོ།
གཤམ་འཁོད་ ི་ལམ་8གས་དང་འིལ་ གོང་འཕེལ་གཞི་{ེན་mན་Bོང་གི་ཟད་འ&ོ་འདི་ནང་ལས་གཏང་དགོ།
i. ད2ལ་མ་༢༥༠༠༠/- འོག་m་དང་ I་དང་ཅ་ཆས་ ི་རིགས་J་ས་གནས་ ི་ཚངོ ་པ་དང་ཁག་འབག་པ་ོགས་བ་
ཅན་J་8་གང་འཚམས་འོས་འབབ་ ི་kི་བuན་འབད་ཞིནམ་ལས་ Jལ་དང་མ0ནམ་ེ་Xདོ ་ཆོག།
ii. ད2ལ་མ་༢༥༠༠༠/- དང་ འxམ་༥/- Jན་ཨིན་པ་ཅིན་ ང་ཤསོ ་ར་?་བོ་) 8་གོང་ཚད་འ&ན་བར་
འབད་དེ་Xདོ ་དགོ། གལ་ིད་*དེ ་འོག་དེ་ནང་ལས་ོགས་བ་ཅན་མ་འཐོན་པ་ཅནི ་ Wོང་ཁག་དང་གཞན་Wངོ ་ཁག་J་
ནང་ཡདོ ་པའི་ོགས་ཅན་J་8་Jལ་དང་མ0ནམ་ེ་Xདོ ་ཆོག།
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iii.

I་དང་ཅ་ཆས་ ི་ ཟད་འ&ོ་ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠/- Jན་ཚོད་བཏང་དགོཔ་འཐོན་སངོ ་པ་ཅིན་ཟད་འ&ོ་བཏང་ནིའི་
ལམ་8གས་ཐད་ ག ང་bེ་བའི་མ་ད2ལ་བOམ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁ. ?ིས་ཞབི །
*ེད་འོག་རང་སོའི་མངི ་ཐོག་ཉེ་འདབས་ ི་ད2ལ་ཁང་ནང་=ས་མ0ན་@ི་?ིས་དབེ ་གཅིག་(Current Account)
ཁ་vེ་[ེ་&ོང་གསེབ་ ི་ལ་དང་ གཞན་ནང་འཁོད་ ི་མ་ད2ལ་དང་ Xོད་ལེན་འབད་མི་J་?ིས་དེབ་ འདི་ཐོག་ལས་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
ii. ད2ལ་ཁང་གི་?ིས་དེབ་དེ་*པོ་དང་*དེ ་འོག་Fང་ཡིག་མཉམ་འེལ་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། *ེད་འོག་Fང་ཡིག་
གིས་?ིས་དབེ ་དང་ཡིག་ཆ་J་ལེགས་ཤོམ་འབད་བདག་འཛིན་འཐབ་[ེ་བཞག་དགོ།
iii. |་རིམ་@ི་ད2ལ་འSོར་འཛིན་དང་Xདོ ་ལེན་J་གི་ ཐོ་བཟོ་བཞག་དགོ། དེ་བOམ་@ི་ཐོ་དེབ་དེ་བBར་ཞིབ་དང་ཆ་འཇོག་
གི་དོན་ལས་ལོ་རེ་ཚར་གཉིས་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་8་ལ་དགོསཔ་མཚད་ ལོ་བ[ར་བཞིན་=་Wོང་ཁག་
ཡར་,ས་ཚོགས་འ=་དང་Wངོ ་ཁག་བདག་Bོང་8་ལ་དགོ། དེའི་འk་བsས་ཅིག་འཆར་ད2ལ་དང་?ིས་འི་ལས་
_ངས་8་ལ་དགོ།
iv. ཡིག་ཆ་J་མ་འོངས་པའི་དོན་ལས་ དSེ་ཞིབ་དང་*པོ་གསར་cངི ་སོར་པའི་oབས་`་?ིས་Xོད་ལེན་འབད་ནི་དནོ ་8་
བདག་འཛིན་འཐབ་[ེ་བཞག་དགོ།
(?ིས་་J་བདག་འཛིན་འཐབ་Jགས་ནི་གི་དོན་ལས་ Wོང་ཁག་གི་ད2ལ་འེལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་J་གིས་*ེད་འོག་Fང་ཡིག་
J་8་འཆར་ད2ལ་དང་མཁོ་zབ་ དེ་ལས་ཀི་དེབ་བཞག་ཐངས་དང་ཡིག་ཆ་J་བདག་འཛིན་mན་Bངོ ་གི་oོར་ལས་ོང་བདར་
Sིན་ནི་མ་ཚད་ འགོ་དང་པ་ཁོང་གིས་འབད་?ིས་འི་ཀི་དེབ་དེ་ཡང་ཁ་vེ་[ེ་Sིན་ཞིན་ལས་ =ས་རིམ་བཞིན་=་*ེད་འོག་ནང་
སོང་ཞིནམ་ལས་བb་{ོག་འབད་དགོ།)
i.

ག. འོང་འབབ་བ་ལནེ ་དང་?སི ་ཞབི ་ ་ི ལམ་8གས།
i. *པོ་གིས་དེ་བuན་@ི་8གས་ོལ་bར་=་ &ོང་གསེབ་ལ་བ་ཞིནམ་ལས་*ེད་འོག་རང་སོའི་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོད་མི་ ?ིས་དེབ་(Current Account) ནང་བdགས་དགོ།
ii. *པོ་གིས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་_ངས་ ི་འི་ཤོག་(Format)དང་འིལ་ཏེ་ ལ་@ི་ དSེ་བ་སོ་སོ་ལས་
བ་ལེན་འབད་བའི་མ་ད2ལ་དང་ མི་_ངས་སོ་སོ་ལས་བ་ལེན་འབད་བའི་ལ་J་?ིས་དེབ་སོ་སོ་ནང་བཀོད་དེ་
བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།
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iii.
iv.

ང་

ལོ་བ[ར་བཞིན་=་གི་ལ་བ་ལེན་འབད་མི་J་ ཁ་གསལ་འབད་འཁོད་དེ་བBར་ཞིབ་དང་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་*ེད་
འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་8་ལ་དགོ།
*པོ་གིས་ལ་བ་ལེན་འབད་བའི་ཐོ་བཀོད་དེ་Wོང་ཁག་གིས་འབད་འངོ ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་_ངས་8་ལ་ནི་
ཨིནམ་ལས་དེ་ཉིད་Wངོ ་ཁག་8་ལ་དགོ།

བཟོ་རགི ་པ་དང་གཞན་འལ་རགི ་ག་ི I།
Wོང་ཁག་བཟོ་རིག་fེ་ཚན་ལས་དགོས་གལ་དང་འིལ་ཏེ་ནམ་རང་འབད་rང་ འལ་རིག་གི་,བ་Bོར་ངེས་པར་=་འབད་Sིན་
དགོ།

༢. ལོ་tའི་འཆར་གཞི་གི་ཟད་འ&ོ་b་ེ བ་བགོ་བམ་འབད་མ་ད2ལ་གནང་མི་ལས་གཏང་ནི།
ཀ. Rིར་བཏང་།
,ལ་ཡོངས་འཆར་ད2ལ་ལས་ལོ་བ[ར་མ་ད2ལ་བགོ་བམ་ཐོག་གནང་མི་དང་འིལ་ཏེ་ *ེད་འགོ ་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་
ལས་རིམ་J་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། དེ་ཡང་*པོ་གིས་ལས་རིམ་J་ Rི་ལོའི་༢༠༠༢ ལོའི་ད2ལ་?ིས་མི ས་8གས་དང་S་Tོའི་
ལམ་8གས་ དེ་ལས་གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡདོ ་པ་དང་འིལ་ཏེ་བ[ར་Rདོ ་འབད་དགོ།
ཁ. འཆར་ད2ལ་ཐབོ ་ཐངས་དང་གནང་བ་Xདོ ་ན།ི
i. *ེད་འོག་གི་ལོ་བ[ར་མ་ད2ལ་འཆར་གཞི་གི་བསམ་འཆར་དེ་*པོ་གིས་Wོང་ཁག་ད2ལ་ ལས་f་ེ ཚན་@ིས་,བ་Bོར་
ཐོག་ལས་བཟོ་[ེ་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་8་ལ་དགོ།
ii. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་ཆ་འཇོག་བ་ཞིནམ་ལས་Wོང་ཁག་བདག་Bངོ ་8་ལ་དགོ། དེ་ལས་ Wོང་ཁག་
བདག་Bངོ ་གིས་ཁོ་རང་གི་འཆར་ད2ལ་དང་ཅིག་ཁར་བdགས་ཏེ་ ད2ལ་?ིས་ན་ཁག་མངའ་འགོ ་འཆར་ད2ལ་དང་
?ིས་དནོ ་ལས་_ངས་8་ལ་དགོ།
iii. ད2ལ་?ིས་ན་ཁག་གི་མངའ་འགོ ་འཆར་ད2ལ་དང་?སི ་དོན་ལས་_ངས་ ིས་ངསོ ་ལེན་ཡིག་གེ་(Letter of
Credit) ?ིས་་རེ་*ེད་འོག་J་གི་མིང་ཐོག་8་vེ་[ེ་Sིན་ནི།
iv. *ེད་འོག་གི་མ་ད2ལ་བདེ་ཐབས་འབད་ཚར་མི་ག་ཅི་ར་འབད་rང་ *ེད་འོག་རང་སོའི་མངི ་ཐོག་8་vེ་[ེ་ཡོད་པའི་
ངོས་ལེན་ཡིག་གེ་(Letter of Credit) ?ིས་་ཐོག་8་ Wོང་ཁག་8་གཏང་ནི།
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v.

*ེད་འོག་སོ་སའོ ི་*པོ་དང་Wངོ ་ཁག་གི་ད2ལ་ལས་fེ་ཚན་ མཉམ་rབ་ཐོག་ལས་ ངོས་ལེན་ཡིག་གེ་(Letter of
Credit)?ིས་་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

ག. ད2ལ་?སི ་དབང་ཆ།
*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་དང་*པོ་8་འཆར་ད2ལ་དང་ད2ལ་?ིས་འགན་ཁག་དང་འིལ་ ིམས་8གས་འདི་ནང་དང་
Oར་Pགས་ནང་བཀོད་ཡདོ ་པ་bར་@ི་དབང་ཆ་ཡདོ །
ང. Xོད་ལནེ ་དང་?སི ་་བཞག་ཐངས།
i. མ་ད2ལ་Xདོ ་ལེན་@ི་དབང་ཆ་དེ་*ེད་འོག་*པོ་གིས་Xོད་ནི་ཨིན། Wོང་ཁག་ད2ལ་ལས་fེ་ཚན་@སི ་ གཞི་*པོ་
གིས་དབང་ཆ་གི་ཡིག་གེ་Sིན་མི་དེ་8་ཆ་བཞག་[ེ་ མ་ད2ལ་Xདོ ་ནི།
ii. མ་ད2ལ་Xདོ ་ལེན་@ི་དབང་འཛིན་དེ་ Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ད2ལ་?ིས་ིམས་8གས་དང་S་Tོའ་ི ལམ་8གས་@ི་
དགོངས་དོན་དང་འིལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། Wོང་ཁག་གི་ད2ལ་ལས་fེ་ཚན་@ིས་ *ེད་འོག་J་གི་?ིས་འི་ཀེ་དབེ ་
དང་ད2ལ་ལས་ ི་ཡིག་རིགས་J་སོ་སོ་འབད་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི།
ཅ. ?ིས་་གི་]ན་ །
i.
|་རིམ་@ི་འSོར་འཛིན་དང་Xདོ ་ལེན་@ི་ཤོག་འཛིན་J་རེ¥་མིག་ནང་བཀོད་དེ་ ད2ལ་?སི ་ན་ཁག་གི་མངའ་འོག་
འཆར་ད2ལ་དང་?ིས་འི་ལས་_ངས་8་ལ་དགོ།
ii. འSོརའཛིན་དང་Xོད་ལེན་@ི་?སི ་འི་རིགས་J་བBར་ཞིབ་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་ལོ་བ[ར་བཞིན་=་*ེད་འོག་ཡར་
,ས་ཚོགས་.ང་དང་Wངོ ་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ=་8་ལ་དགོ།
ཆ་

བཟོ་རགི ་དང་གཞན་འལ་རགི ་གི་ཞབས་ཏགོ །
i. I་གི་དོན་8་Xོད་ལེན་@ི་ཐད་བཟོ་རིག་པ་གིས་དSེ་ཞིབ་འབད་ཡདོ ་པའི་?ིས་ཤོག་(bills) དང་འིལ་ཏེ་འབད་ནི་
ཨིན། དེ་ཡང་I་བ[ར་Rདོ ་ཐོ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ ་པའི་ཡིག་རིགས་8་གཞི་བཞག་[ེ་ དོན་ཚན་༦ ()) པའི་ད2ལ་
དང་?ིས་@ི་ལག་དེབ་ Rི་ལོ་༢༠༠༡ ལོའི་ ད2ལ་?ིས་མི ས་8གས་དང་S་Tའོ ི་ལམ་8གས་ནང་བཀོད་ཡདོ ་པ་
བཞིན་དSེ་ཞིབ་འབད་ན།ི དེའི་དནོ ་8་Wོང་ཁག་བཟོ་རིག་fེ་ཚན་@སི ་མཁོ་གལ་@ི་ཞབས་ཏོག་གམ་,བ་Bོར་འབད་དེ་
Sིན་ནི།
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ii.
iii.
iv.

Wོང་ཁག་བཟོ་རིག་fེ་ཚན་@ིས་ བཟོ་བཀོད་ ཚད་?སི ་ འ&ན་བར་@ི་ཡིག་ཆ་J་བཟོ་ནི།
*ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་ I་འབད་ནི་བཟོ་བཀོད་ ས་གནས་ ཟད་?སི ་ དང་I་གི་ ཁས་ལེན་@ི་ལམ་
8གས་J་དSེ་ཞིབ་ཐོག་ཆ་འཇོག་འབད་ནི།
I་གི་བb་{ོག་འབད་ནི་དང་ འེལ་ཡོད་ཡིག་རིགས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཐད་ Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ ད2ལ་?ིས་
ིམས་8གས་དང་S་Tའོ ི་ལམ་8གས་ ི་དགོངས་དནོ ་དང་ འིལ་ Xོད་ལེན་J་ངསོ ་ལེན་འབད་ནི་Wངོ ་ཁག་བཟོ་རིག་
fེ་ཚན་@ི་ལས་འགན་ཨིན།

ཇ. མཁོ་zབ་ ་ི ལམ་8གས།
ལས་རིམ་J་གཤམ་བཀོད་ཡོད་པ་བཞིན་*པོ་གིས་བ[ར་Rདོ ་འབད་ནི།
i. ལས་རིམ་དེ་འཆར་གཞི་ནང་Jད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་མ་ད2ལ་དང་བཅསཔ་ེ་ཆ་
འཇོག་བ་དགོ།
ii. ཁོ/མོ ག་ར་འབད་rང་གིས་ལས་རིམ་@ི་དོན་8་བཟོས་ཡོད་པའི་ཟད་?ིས་ལེན་དགོཔ་དང་ གོང་ཚད་འ&ན་བར་
ཡང་གསལ་བwགས་འབད་དགོ། གཞན་ མཁོ་གལ་ནང་གསེས་ ས་གནས་ ི་ལས་མི་ ཅ་ཆས་དང་ ོགས་
བ/གནས་oབས་J་ག་དེ་kག་kག་གཡོག་བཀོལ་ནི་8་ བ?ོན་sགས་བBེད་དགོ།
iii. ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠/- ལས་ག་པའི་ཟད་འ&ོ་གནས་པའི་ལས་རིམ་@ི་ཐད་ ག་ཅི་ཡང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁོ/མོ་
ག་ར་འབད་rང་གིས་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་ལས་གནང་བ་ ་དགོ།
iv. Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ ད2ལ་?སི ་ིམས་8གས་དང་S་Tའོ ི་ལམ་8གས་ ི་དགོངས་དནོ ་དང་གཤམ་བཀོད་ཡདོ ་པ་དང་
འིལ་མཁོ་zབ་@ི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
ཀ. I་གི་oརོ །
i. ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠༠/- Jན་ཟད་འ&ོ་གནས་པའི་I་གི་ཐད་
*ེད་འོག་ནང་འཁོད་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་ས་གནས་ ི་ཁ་འབག་I་འབད་མིའམ་ཚོགས་fེ་J་8་འkི་དད་
འབད་དགོ། གལ་ིད་དེ་བOམ་@ི་?་བོ་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང་ དེ་ ལས་ཁོ་གི་གོང་ཚད་དེ་ ཚད་?སི ་ལས་བ,་ད་t་
གི་ཡར་མར་@ི་ནང་འཁོད་ཨནི ་པ་ཅིན་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་ཁ་འབག་གི་I་དེ་ཁོ་8་Sིན་ནིའི་ཐག་བཅད་
ཆོག།
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ii.
iii.

ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠༠/- ལས་ ད2ལ་མ་༤༠༠༠༠༠/- Jན་ཟད་འ&ོ་གནས་པའི་I་གི་ཐད་ གོང་ཚད་འ&ན་
བར་@ི་གསལ་བwགས་Wངོ ་ཁག་ནང་འཁོད་8་འབད་དགོ།
ད2ལ་མ་༤༠༠༠༠༠༠/- ཡན་ཆད་ ི་ཟད་འ&ོ་གནས་པའི་I་གི་ཐད་གོང་ཚད་འ&ན་བར་@ི་གསལ་བwགས་
,ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་8་འབད་དགོ།

ཁ. གཞན་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག།
i. Rིར་བཏང་གི་ཐད་ ~ོབ་འི་ཀི་དེབ་ དང་Mན་ Wས་རོ ་(Chemicals) 8ད་ སོགས་ཐད་ཀར་=་རང་
སོའི་ལས་_ངས་bེ་བ་གིས་བམ་Kེལ་ལས་མཚན་ནམ་ག ང་གི་ལས་fེ་J་ལས་ཉོ་ཆོག།
ii. གལ་ིད་ གཞན་མཁོ་གལ་@ི་ཅ་ཆས་ཉོ་ནི་ཐད་ ལས་_ངས་bེ་བ་གི་བམ་Kེལ་ལས་ཚན་ནམ་ག ང་གི་ལས་fེ་J་
མེད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ Rི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་ ད2ལ་?ིས་མི ས་8གས་དང་S་Tའོ ི་ལམ་8གས་དང་འིལ་ ཉོ་ནིའི་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
གོང་ཚད་འ&ན་བར་@་ི ཚགོ ས་པ།
ཀ. ཁ་འབད་I་གི་ལམ་8གས་ཁག་གཉིས་ཐོག་ལས་བ[ར་Rོད་འབད་ནི་Xདོ ་ནི་ ,བ་ོན་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དོན་
ལས་*ེད་འོག་གོང་ཚད་འ&ན་བར་ཚོགས་པ་བdགས་དགོ།
i. *པོ་ ི་འཛིན།
ii. *ེད་འོག་Fང་ཡིག་གམ་Wངོ ་ཁག་ད2ལ་ལས་fེ་ཚན་@ི་འགོ་འཛིན།
iii. འེལ་ཡདོ ་ ི་ལས་Sེད་པའམ་Wངོ ་ཁག་གི་འེལ་ཡོད་fེ་ཚན་@ི་འགོ་འཛིན།
iv. *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གི་འ0ས་མི་*པོ་མིན་པར་གཞན་ འ0ས་མི་ག`མ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་།
ཁ. *ེད་འོག་གི་གོང་ཚད་འ&ན་བར་ཚོགས་པ་དེ་ལས་_ངས་ཁག་གི་ གོང་ཚད་འ&ན་བར་ཚོགས་པ་J་དང་འkན་འk་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བ{ེན་ཁོང་གི་དབང་ཆ་ཡང་འkན་འk་ཨནི །
ག. མཐའ་འ§ག་གི་&ོས་ཆདོ ་དེ་*དེ ་འོག་ཡར་,ས་ཚོགས་.ང་གིས་Sིན་ནི་ཨིན།
?ིས་ཞབི །
?ིས་་J་=ས་རིམ་@ི་བཞིན་=་?ིས་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ དེའི་]ན་ ་ཡང་Wངོ ་ཁག་ཡར་,ས་ཚོགས་འ=་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་
ཚོགས་.ང་ ད2ལ་?ིས་ན་ཁག་དང་ནང་དི ་ན་ཁག་ བཅས་8་བBར་ཞིབ་དང་དང་ལེན་@ི་དནོ ་8་ལ་དགོ།
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Oར་Pགས་༢ པ
ANNEX-2

Wོང་ཁག་དང་*ེད་འོག་ཁག་8་ དབང་ཆ་Xོད་ནིའི་ལས་རིམ།
Schedule of Delegation of Powers to Dzongkhag and Geog Levels

ཨང་ དབང་ཆ་vིར་Kེལ་
༡ ལས་གཡོག་པ་དང་གཞན་ལས་
གཡོགཔ་གི་ད2ལ་ཕོག་
ཀ. ད2ལ་ཕོག་Xོད་ལེན་
ང. ངལ་སོའ་ི འ0ས
ཅ. Xོད་བfད་Xོད་ནིའ་ི གནང་བ་
ཆ. ད2ལ་ཕོག་་གཡར་Xོད་ན་ི

Wོང་ཁག་དང་*དེ ་འགོ ་ཁག་8་ དབང་ཆ་Xདོ ་ནའི ་ི ལས་རམི །
དབང་ཆ་ Wོང་ཁག་ཡར་,ས་ཚོཊ་འ=་ Wོང་ཁག་ག་ི འགོ་འཛིན་ *ེད་འོག་ཡར་,ས་ཚོཊ་.ང་ *པོ་
ཨོ་
ཨོ་
ཨོ་
ཨོ་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨ་ེ

༢

ཡོན་འxལ་(Honorarium)@ི་ ཨི་ཨ་ོ ཨེན་ཨེ་
གནང་བ་

)

Mན་བཅས་འ0ས་ེན་
འ&ོ་འལ་དང་ཟད་འ&ོ་
i. འག་ནང་འཁོད་

ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་
ཨེཕ་པི་
ཨེཕ་པི་
ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་
ཨེན་ཨེ་
ཨེཕ་པི་
ནིལ་

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

ནིལ་

ཨེཕ་པི་

ནེལ་

ཨེན་ཨེ་
i

kན་གསོ།

ལོ་འཁོར་འཆར་ད2ལ་ནང་
འཁོད་Xོད་ནི།

i.

,་གར་ནང་འཁོད་

ཨི་ཨ་ོ ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

༤ འ&ོ་འལ་
ཀ. བb་བཤལ་
i. འག་དང་,་གར་ནང་འཁོད་
ཨོ་
ཁ. གོ་བར་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་ེན་ ཨོ་
(གནས་སོར་0ན་ེན/གནས་
སོར)

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

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

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

i.

i

Mན་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་ེན་ཞབས་ཏོག་
ཨོ་ ཨེན་ཨེ་
m་དངོས་་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཀ. ཁང་་ཁར་ལེན་ནི་
ཁ. འལ/མཁོ་ཆས་་གར་ལེན་
ནི་
བམ་Kེལ་དང་དངོས་ཆས་
m་དངོས་འཛིན་Bོང་
ཀ. ཉེན་བཅོལ་
ཁ. ཉམས་བཅོས་
©མ་འཁོར་འཛིན་Bོང་
ཀ. ©མ་རིགས་(POL)ག ང་
གི་©མ་འཁོར་དོན་8་

ནི ེལ་

ཨེན་ཨེ་

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་པི་

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་བnད་/ལེཊ་Bོང་
ཀ. མ&ོན་Bོང་
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་8་ད2ལ་ ཨེན་ཨེ་
འxམ་༠.༡༠
ད2ལ་མ་༥༠༠༠/- ཨེན་ཨེ
གནོད་དོན་ར་ེ 8་
ཨེཕ་པི་
ཨེན་ཨེ་
xx

༡༢ ཡངས་ཆག་
ཨོ་ ཨེན་ཨེ་
ཀ. བªག་[ོར་ཤོར་བ་
i. ཨར་«ན་/རང་བཞིན་ནེ ་ངན་ ཨི་ཨ་ོ
ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠/-Jན་ ད2ལ་མ་༡༠༠༠༠/- ནིལ་
Jན་
i . Bེལ་འkེན་ལག་ལནེ ་དང་མཛད་ ཨི་ཨ་ོ
ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠/-Jན་ ད2ལ་མ་
ནིལ་
ཁང་ནང་བཞག་པ
༢༠༠༠༠/iv

ནིལ
ནིལ་

འཆར་ད2ལ་ན་ཐབས་
མེད་
གོང་འཁོད་ཨང་ ༡༡.ཀ་
ལས་བཏང་ནི

ནིལ
ནིལ་

གནད་དོན་ར་ེ 8་

ནིལ་

གནད་དོན་ར་ེ 8་

ཁ. ེད་Rོད་འབད་མ་བnབ་མི་
དང་མཛད་ཁང་cིངམ་
༡) དགོངས་ འི་ཁེ་ཕན་
ཀ. དགོངས་ འི་ཁ་ེ ཕན་གནང་ནི་
ཁ. དགོང་ འི་ཁ་ེ ཕན་ཐོག་ལས་
ད2ལ་ཆད་ལནེ ་ན་ི
༡༤ འཕར་ན་ི མེད་པའི་m་དངོས་ཉོ་ན་ི
ཀ. ས་དང་yིམ་(འག་ནང་8)
ཁ. ལག་ཆས་/འིལ་རིག/ཅ་
ཆས་
ག. ©མ་འཁོར་
ང་ ནང་གི་འཛིན་ཆས་/ཡིག་ཚང་
ཅ་ཆས་
༡༥ ས་ཆ་་ཡོན་ཐོག་གཏང་ནི
ཀ. Tེར་@ི་ས་ཆ་

ཨི་ཨ་ོ ད2ལ་མ་ ༡༠༠༠༠༠/- ད2ལ་མ་
༥༠༠༠༠/-Jན་

ནིལ་

ནིལ་

ཨོ་
ཨོ་

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

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་ེ 8་

ཁ. ག ང་གི་ས་ཆ་དང་m་དངོས ཨི་ཨ་ོ ནིལ་
༡༦ ་གཡར་
ཀ. གནང་བ་ཡོད་མ་ི དོན་8་་ ཨོ་ ཨེན་ཨེ་
གཡར་Xོད་ན་ི
༡༧ བཟོ་བ¬ན་
ཀ. བདག་Bོང་གི་གནང་བ་དང་ ཨོ་ ཨེན་ཨེ་
ད2ལ་?ིས་ཆ་འཇོག་
ཁ. I་Xོད་ནི་

ནིལ་

ནིལ་

ནིལ་

ཨེཕ་པི་

ཨེན་ཨེ་

ནིལ་

ཨེཕ་པི་

ཨེཕ་པི་

ད2ལ་མ་
༥༠༠༠༠/ད2ལ་མ་
༥༠༠༠༠/-་Jན་
ནིལ་
ནིལ

ཨོ་

ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་

ཨེཕ་པི་

༡༨ ©མ་འཁོར་་ཁར་ལནེ ་ན་ི
ཨོ་
༡༩ =ས་ཚད་ལས་བ*ལ་བའི་ཐོབ་ལམ་ ཨོ་
/བགོ་]ོམས་འབད་ན་ི
༢༠ འཆར་ད2ལ་ལོག་[་ེ བདེ་ཐབས་
བཟོ་ན་ི

ཨེན་ཨེ་
ཨེན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་
ལོ་གཅིག་

ནིལ་
ལོ་གཅིག་

vi

འལ་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་
8་Xོད་ནི་
ཁ. ལས་རིམ་གཅིག་གི་ནང་ལས་
དོན་གཅིན་ལས་ལས་དོན་གཞན་8་
Xོད་ནི་
ག. ལས་རིམ་གཅིག་གི་ནང་8་
ལས་རིམ་.ང་་གཅིག་ལས་ལས་
རིམ་.ང་་གཞན་8་Xོད་ན་ི
ང. ལས་རིམ་གཅིག་གི་ནང་8་
ལས་རིམ་གཞན་8་Xོད་ན་ི

ཨི་ཨ་ོ ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠/-Jན་ ད2ལ་མ་
གནད་དོན་ར་ེ 8་
)༠༠༠༠/-Jན་གནོད་
དོན་རེ་8་
ཨི་ཨ་ོ ད2ལ་མ་༥༠༠༠༠/-Jན་ ད2ལ་མ་
གནད་དོན་ར་ེ 8་
)༠༠༠༠/-Jན་གནོད་
དོན་རེ་8་
ཨི་ཨ་ོ ད2ལ་མ་༧༥༠༠༠/- ད2ལ་མ་
Jན་གནོད་དོན་རེ་8་ ༥༠༠༠༠/-Jན་གནོད་
དོན་རེ་8་
ཨི་ཨ་ོ ད2ལ་མ་༧༥༠༠༠/- ནིལ་
Jན་གནོད་དོན་རེ་8་

ཟིན་ིས་ - འདི་ནང་འཁོད་པའི་དབང་ཚད་J་རང་སོའི་ཐོབ་_ངས་དང་/ ཡང་ན་འཆར་ད2ལ་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་དང་འིལ།
དོན་བར་ - ཨོ་ - Rིར་བཏང་དབང་ཆ་vིར་Kལེ །
ཨི་ཨོ་ - ཚད་ལས་བ*ལ་བའི་དབང་ཆ་vིར་Kེལ་མེད།
ཨེཕ་པི་- དབང་ཚད་ལི ་x།

vii

ད2ལ་མ་༢༠༠༠༠/-Jན་ ནིལ་
གནོད་དོན་ར་ེ 8་
ད2ལ་མ་༢༠༠༠༠/-Jན་ ནིལ་
གནད་དོན་ར་ེ 8་
ད2ལ་མ་༢༠༠༠༠/-Jན་ ནིལ་
གནད་དོན་ར་ེ 8་
ད2ལ་མ་༢༠༠༠༠/-Jན་ ནིལ
གནོད་དོན་ར་ེ 8་

mན་Bོང་ཟད་འ&ོ་ལས་
གསར་zབ་8་ངམ་ཅིག་
ཆོག།
mན་Bོང་ཟད་འ&ོ་ལས་
གསར་zབ་8་ངམ་ཅིག་
ཆོག།
mན་Bོང་ཟད་འ&ོ་ལས་
གསར་zབ་8་ངམ་ཅིག་
ཆོག།
བདག་Bོང་གཅིག་གི་ནང་
འཁོད་mན་Bོང་ཟད་འ&ོ་
ལས་གསར་zབ་8་ངམ་
ཅིག་ཆོག།

