
    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
 

 

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�་ི�ིམས་དེབ་ 
(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
 

 

དཀར་ཆགདཀར་ཆགདཀར་ཆགདཀར་ཆག    
    

མཚན་གནས་དང་    1 

  ༤ (ང་)   1 

 ༩ (ང་) པ་  2 

 ༡༠ (ཁ) པ་  2 

 ༡( པ་  2 

 ༡(.༡ པ་  2 

 ༡(.( པ་  3 

 ༡༤ པ་  3 

 ༡༤.༡ པ་  4 

ན་ ༡༥ པ་  4 

 ༡༨ པ་  4 

 ༢༩ པ་  4 

 ༤༢ (ཁ) པ་  5 

 ༤༢.༡ པ་   5 

 ༩༦         5 

 ༩༧ པ་  5 

 ༩༨ པ་  5 

 ༩༩.༦ (ག)  པ་  6 

 ༡༠༡.(  ༦ 

 ༡༠༧.༡ པ་  6 

  ༡༡༢  6 

  ༡༡༤  6 

  ༡༤༨.༡  6 

  ༡༥༠  6 



    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
 

 

    



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
 

1 

འ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེའ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེའ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེའ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའི་གནད་�ོད་�་ི�མིས་དེབ་་	དོ་�་བའི་གནད་�ོད་�་ི�མིས་དེབ་་	དོ་�་བའི་གནད་�ོད་�་ི�མིས་དེབ་་	དོ་�་བའི་གནད་�ོད་�་ི�མིས་དེབ་    
((((འ�ི་�ནོའ�ི་�ནོའ�ི་�ནོའ�ི་�ནོ) ) ) ) བཅའ་�ིམས་བཅའ་�ིམས་བཅའ་�ིམས་བཅའ་�ིམས་    ༢༠༡༡༢༠༡༡༢༠༡༡༢༠༡༡    ཅན་མ།ཅན་མ།ཅན་མ།ཅན་མ།    

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་ ༢༠༠༡ ཅན་མར་འ�ི་�ོན་
མཛད་པ། 
 

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་ �ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན་) བཅའ་�ིམས་ 
༢༠༡༡ ཅན་མ་འདི་ རང་/གས་གནམ་ལོ་2གས་མོ་ཡོས་ལོ་ 4་ ( པའི་ཚེས་ ༢( /འམ་ 
�ི་ལོ་ ༢༠༡༡ 4་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༥ /་ འ�ག་6ལ་བ7ད་6ལ་ཁབ་�ི་ �ི་ཚོགས་དང་
པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༧ པའི་ནང་གཤམ་གསལ་;ར་ཆ་འཇོག་=བ། 
    

མཚན་གནས་དང་མཚན་གནས་དང་མཚན་གནས་དང་མཚན་གནས་དང་    འག་ོའ>གས་4་ཚེས་འག་ོའ>གས་4་ཚེས་འག་ོའ>གས་4་ཚེས་འག་ོའ>གས་4་ཚེས་    ?བ་ཚད།?བ་ཚད།?བ་ཚད།?བ་ཚད།        
1. བཅའ་�ིམས་འདི། 

ཀ༽    འ�ག་འ�ག་འ�ག་འ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའ་ིགནད་�དོ་�་ིག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའ་ིགནད་�དོ་�་ིག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའ་ིགནད་�དོ་�་ིག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའ་ིགནད་�དོ་�་ི        �མིས་དབེ་�མིས་དབེ་�མིས་དབེ་�མིས་དབེ་((((འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་) ) ) )     
བཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་བཅའ་�མིས་    ༢༠༡༡༢༠༡༡༢༠༡༡༢༠༡༡    ཅན་མ་ཅན་མ་ཅན་མ་ཅན་མ་    ཟེར་བCོད་དགོ། 

ཁ༽ རང་/གས་གནམ་ལོ་2གས་མོ་ཡོས་ལོ་ 4་ ༥ པའི་ཚེས་ ༤ /འམ་ �ི་
ལོ་ ༢༠༡༡ 4་ ༧ པའི་ཚེས་ ༥ ལས་འགོ་བDང་Eེ་ བEར་�ོད་འབད་
དགོ། 

ག༽ འ�ག་6ལ་ཁབ་�ི་ས་?ོན་ཡོངས་/་?བ་དགོ། 
 

2. འ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའ་ིགནད་�ོད་�་ི�མིས་དེབའ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའ་ིགནད་�ོད་�་ི�མིས་དེབའ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའ་ིགནད་�ོད་�་ི�མིས་དེབའ�ག་ག་ིཞ་ི	ོད་དང་ཉསེ་	དོ་�་བའ་ིགནད་�ོད་�་ི�མིས་དེབ་ ༢༠༠༡༢༠༠༡༢༠༠༡༢༠༠༡    ཅན་མར་ཅན་མར་ཅན་མར་ཅན་མར་    
འ�ི་�ནོ་མཛད་ཡདོཔ་འ�ི་�ནོ་མཛད་ཡདོཔ་འ�ི་�ནོ་མཛད་ཡདོཔ་འ�ི་�ནོ་མཛད་ཡདོཔ་    དེ་ཡང་དེ་ཡང་དེ་ཡང་དེ་ཡང་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༤༤༤༤    ((((ང་ང་ང་ང་))))    པའི་ནང་།པའི་ནང་།པའི་ནང་།པའི་ནང་། 

 

�ིམས་དང་6བ་འགལ་འFང་བའི་ཨ་ལོའི་Hེར་དབང་/་6བ་Iོར།  



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
 

2 

3. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༩༩༩༩ ( ( ( (ང་ང་ང་ང་))))    པ་པ་པ་པ་    འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་    ད་ེབཞིད་ེབཞིད་ེབཞིད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།ན་མཛད་ཡོདཔ།ན་མཛད་ཡོདཔ།ན་མཛད་ཡོདཔ།    
Jང་དཔོན་བཞི་དགོ་མི་དེ་ 6ལ་ཡོངས་�ིམས་Kེའི་Lན་ཚོགས་/་འJི་བMན་མཛད་དེ་ 
འ�ག་6ལ་པོ་མཆོག་གིས་ N་ཉིད་�ི་Oག་Pགས་དང་Oག་དམ་ཅན་Qི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་
/་བRོ་བཞག་གནང་ནི། 
 

4.     �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡༠༡༠༡༠༡༠    ((((ཁཁཁཁ))))    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ོན་འ�ི་�ོན་འ�ི་�ོན་འ�ི་�ོན་    ད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།    
Jང་དཔོན་བ6ད་དགོ་མི་དེ་ 6ལ་ཡོངས་�ིམས་Kེའི་Lན་ཚོགས་�ིས་Sོས་འདེབས་
ཐོག་ འ�ག་6ལ་པོ་མཆོག་གིས་ N་ཉིད་�ི་Oག་Pགས་དང་Oག་དམ་ཅན་Qི་བཀའ་
ཐམ་ཐོག་/་བRོ་བཞག་གནང་ནི། 
 

5. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡(༡(༡(༡(    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
འ�ག་6ལ་པོ་མཆོག་གིས་ N་ཉིད་�ི་Oག་Pགས་དང་Oག་དམ་ཅན་Qི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་
/་བRོ་བཞག་གནང་ནི་འདི། 
ཀ༽ 6ལ་ཡོངས་�ིམས་Kེའི་Lན་ཚོགས་/་འJི་བMན་མཛད་དེ་ འ�ག་གི་�ིམས་�ི་

Tོན་པོ་དང། 
ཁ༽ 6ལ་ཡོངས་�ིམས་Kེའི་Lན་ཚོགས་ /་འJི་བMན་མཛད་དེ་ མངོན་མཐོའི་�ིམས་

�ི་འUན་སའི་Jང་དཔོན། 
ག༽ 6ལ་ཡོངས་�ིམས་Kེའི་Lན་ཚོགས་�ི་Sོས་འདེབས་ཐོག་ ཆེ་མཐོ་�ིམས་�ི་འUན་

སའི་�ིམས་�ི་དང་ Jང་དཔོན། 
 

6. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡(༡(༡(༡(....༡༡༡༡    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
6ལ་གVང་�ིམས་Kེ་ལས་གཡོག་ཚོགས་Kེའི་Wན་Xོན་;ར་ འ�ག་གི་�ིམས་�ི་Tོན་པོ་
གིས་Yོང་ཁག་དང་Zང་ཁག་�ིམས་�ི་འUན་སའི་Jང་དཔོན་[་ བRོ་བཞག་མཛད་ནི། 



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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7. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡(༡(༡(༡(....((((    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
འ�ག་6ལ་པོའི་ཞབས་ལས་ བRོ་བཞག་གི་བཀའ་ཐམ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ �ིམས་
འUན་ཅིག་ནང་ �ིམས་�ི་Tོན་པོ་གིས་ ཐ་ཚིག་དང་གསང་བའི་དམ་བཅའ་ལེན་
དགོསཔཿ 
^ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་གིས་ དཀོན་མཆོག་ག_མ་དང་ དཔལ་`ན་འ�ག་པའི་དམ་ཅན་
6་མཚོའི་མཚན་བYོད Wིང་ཐག་པ་ནས་དམ་བཅའ་དང་ བཅོས་མིན་བསམ་aོར་
གཉིས་མེད་�ི་Hོ་ལས་ རང་སོའི་ཡིག་ཚང་གི་འགན་bར་བcབ་ནི་/་ བག་ཚ་དང་
བསམ་ངན་མེད་པར་ Lག་བསམ་མམ་ བ	ེ་གUང་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་7་འdས་
གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ 	་བ་ག_མ་གཅེས་འཛིན་དང་6བ་Iོར་gང་Iོབ་ ཅི་འ�ོར་གང་
2ོགས་Oག་Oིག་V་ནིའི་ཁས་Tངས་དམ་བཅའ་hལ་བ། 
 
 

8. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡༤༡༤༡༤༡༤    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
འ�ག་6ལ་པོ་མཆོག་གིས་ N་ཉིད་�ི་Oག་Pགས་དང་Oག་དམ་ཅན་Qི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་
/་ 6ལ་ཡོངས་�ིམས་Kེ་Lན་ཚོགས་�ི་འiས་མི་བRོ་བཞག་གནང་ནི། 6ལ་ཡོངས་
�ིམས་Kེ་Lན་ཚོགས་�ི་Sངས་_་[ད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ �ི་འཛིན་འ�ག་གི་�ིམས་�ི་Tོན་པོ་དང་། 
ཁ༽ མངོན་མཐོ་�ིམས་འUན་Qི་jན་རིམ་མཐོ་ཤོས་�ི་Jང་དཔོན། 
ག༽ 6ལ་ཡོངས་ཚོགས་འUའི་�ིམས་དོན་ཚོགས་kང་གི་�ི་འཛིན། 
ང་༽ 	ོད་དཔོན་ཡོངས་?བ། 
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4 

9. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡༤༡༤༡༤༡༤....༡༡༡༡    པ་པ་པ་པ་    ཆ་མདེ་མཛད་=བ།ཆ་མདེ་མཛད་=བ།ཆ་མདེ་མཛད་=བ།ཆ་མདེ་མཛད་=བ།    
    
10. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡༥༡༥༡༥༡༥    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    

མངོན་མཐོ་དང་ ཆེ་མཐོ་�ིམས་འUན་Qི་Jང་དཔོན་[་གི་རང་དབང་འདི་ཁས་ལེན་=བ་
Eེ་ཡོད་ དེ་ཡང་ �ོད་ངན་Qི་བདེན་bངས་=བ་པའི་Jང་དཔོན་ཅིག་/་ 6ལ་ཡོངས་
�ིམས་Kེ་Lན་ཚོགས་�ི་བསམ་[ལ་/་ གནས་དFང་གི་འོས་འབབ་མེདཔ་lེ་འཆར་ཚེ་ 
Lན་ཚོགས་དེའི་Sོས་འདེབས་ཐོག་ འ�ག་6ལ་པོ་མཆོག་གིས་ Jང་དཔོན་དེ་/་བཀའ་
6འི་ཐོག་ལས་བཀའ་བ�ོན་ ཡང་ན་ དགོངས་ཕོག་གི་བཀའ་6་གནང་ཆོག།  

 

11. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡༨༡༨༡༨༡༨    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
གལ་nིད་ �ིམས་ ཡང་ན་ དོན་bངས་�ི་དོགས་གཞི་ཅིག་གི་གནས་/གས་དང་ 
འདི་བDམ་�ི་གལ་ཆེ་བའི་Rོར་ མངོན་མཐོ་�ིམས་འUན་ལས་ ཕན་oབས་ཆེ་བའི་
བསམ་འཆར་བཞེས་དགོཔ་ཐོན་ཚེ་ འ�ག་6ལ་པོ་མཆོག་གིས་ དེ་/གས་�ི་དོགས་
གཞི་གཟིགས་ཞིབ་དོན་/་ མངོན་མཐོ་�ིམས་འUན་/་གནང་ཆོགཔ་དང་ �ིམས་
འUན་འདི་གིས་ བཀའ་/ང་དེ་Wན་གསན་=བ་ཞིནམ་ལས་ འ�ག་6ལ་པོ་མཆོག་/་
བསམ་འཆར་hལ་དགོ། 

    

12. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༢༩༢༩༢༩༢༩    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
6ལ་�ིའི་ཆིངས་ཡིག་དང་ Lན་འཛོམས་�ི་Sོས་ཆོད་ གན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་འ�ི་�ོན་
བཅས་/་ འ�ག་གVང་གིས་ངོས་aོར་མཛད་དེ་ འ�ག་གི་�ི་ཚོགས་�ིས་ 6བ་�ོན་Qི་
Sོས་ཆོད་གནང་བའི་རིགས་/་ �ིམས་�ི་འUན་ས་ལས་གོ་དོན་pོད་གནང་དགོ།  

 



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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13. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༤༢༤༢༤༢༤༢ ( ( ( (ཁཁཁཁ))))    པ་པ་པ་པ་    འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་    ད་ེབཞནི་མཛད་ཡདོཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡདོཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡདོཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡདོཔ།    
ཆེད་U་བཀོད་པའི་qང་མཐའི་r་ཆ་;ར་ ཉིན་;ར་Qི་ཟད་འiས་pོད་7།  
 

14. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༤༢༤༢༤༢༤༢....༡༡༡༡    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
གལ་nིད་ མཁོ་གལ་ལམ་ གང་མQོགས་ གཞན་ཡང་Jང་�ིམས་�ི་མཐའ་དོན་/་
གཟིགས་ཞིབ་=བ་པའི་Cེས་_་ �ིམས་�ི་འUན་སའི་བཞེད་དོན་དང་བMན་ཏེ་ དཔང་
པོར་འ^གས་བs་གནང་བ་ཡིན་ཚེ་ དེ་/་ 7་མཚན་`ན་པའི་འ=ལ་r་དང་ ཆེད་U་
བཀོད་པའི་qང་མཐའི་r་ཆ་;ར་ ཉིན་;ར་Qི་ཟད་འiས་དེ་་གVང་ལས་གནང་དགོ། 
 

15. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༩༦༩༦༩༦༩༦    པའི་Cསེ་_་དནོ་ཚན་གསརཔཔའི་Cསེ་_་དནོ་ཚན་གསརཔཔའི་Cསེ་_་དནོ་ཚན་གསརཔཔའི་Cསེ་_་དནོ་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།་བtགས་ཡོདཔ།་བtགས་ཡོདཔ།་བtགས་ཡོདཔ།    
དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༩༦༩༦༩༦༩༦    ((((ཀཀཀཀ))))    པཔཔཔ།།།།    
�ིམས་འUན་Qི་འuན་ཆོད་དེ་ དཔེ་མཛོད་བཅས་�ི་ མི་དམངས་མངའ་ཁོངས་ཐོག་
ལས་ ཐོབ་[གསཔ་lེ་བཟོ་དགོ། 
 

16. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༩༧༩༧༩༧༩༧    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
	ོད་གཞིའི་མཐའ་འdས་/་གཞི་བཞག་Eེ་ 	ོད་གཞི་དང་འdེལ་བའི་གང་འོས་ཟད་
Sོན་Qི་དv་བགོ་དང་ ཟད་འSོ་གཞན་[་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་ནི་འདི་ �ིམས་�ི་
iགས་འབབ་དང་བMན་དགོ། 
 

17. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༩༨༩༨༩༨༩༨    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
�ིམས་འUན་ལས་ འགལ་ཤོར་ཅན་Qི་	་ཕན་དེ་གིས་ �ིམས་སར་བཅར་མི་	་ཕན་དེ་/་ 
ཆེད་U་བཀོད་པའི་qང་མཐའི་r་ཆ་དང་བMན་ བKོམས་	ིས་�ི་ཟད་Sོན་pོད་དགོས་པའི་
བཀའ་6་གནང་ཆོག།  



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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18. �ི��ིི�ིམས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་མས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་མས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་མས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༩༩༩༩༩༩༩༩....༦༦༦༦ ( ( ( (གགགག))))     པ་པ་པ་པ་    འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་    ད་ེབཞནི་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡོདཔ།    
འ�ག་གི་སའི་བཅའ་�ིམས་ནང་ཆེད་U་བཀོད་པའི་qང་ཚད་སོ་ནམ་Qི་ས་གཞི། 

 

19. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡༠༡༡༠༡༡༠༡༡༠༡....((((    པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།    
20. �མིས་དབེ་དེའ་ིདོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའ་ིདོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའ་ིདོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའ་ིདོན་ཚན་    ༡༠༧༡༠༧༡༠༧༡༠༧....༡༡༡༡    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    

ཞི་བའི་བཀའ་6་དེ་མ་བcབས་རིང་ ཞི་བའི་?ད་གསོད་/་ཞིབ་བཤེར་=བ་པར་བPེན་ 
དwལ་ཆད/བཙོན་�ིམས་ ཡང་ན་ བཙོན་�ིམས་�ི་ཚབ་ ཞི་བའི་དམ་འཛིན་yིན་
དགོཔ་ ཨིན་zང་ དwལ་འdེལ་Qི་	ོད་ཞི་ལས་བPེན་ཏེ་ཨིན་པའི་མི་ངོམ་འདི་/་ 
རིན་ཐང་/་གཞི་བཞག་Eེ་ 	ིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ ལོ་ཚད་དང་བMན་ བཙོན་�ིམས་་
yིན་དགོ།  
 

21. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༡༢༡༡༢༡༡༢༡༡༢    པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།    
    

22. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༡༤༡༡༤༡༡༤༡༡༤    པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།    
    

23. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༤༨༡༤༨༡༤༨༡༤༨....༡༡༡༡    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
དེ་;འི་མི་ངོ་དེ་ གལ་nིད་ཨ་ལོ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ ཕ་མ/ནང་མི/འཚོ་འཛིན/6བ་མི་ཞིག་གིས་
ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།  

 

24. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༥༠༡༥༠༡༥༠༡༥༠    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
	ོད་བཤེར་ད�ེ་མཚམས་གང་ཞིག་/་ཡིན་zང་ �ིམས་དེབ་འདིའི་དགོས་མཁོ་དང་བMན་ 
	་ཕན་[་གིས་ཞི་	ོད་ཅིག་ iན་མོང་བདེ་འSིག་གི་དོན་/་ ནང་འSིག་པ་lེ་ འdེལ་
ཡོད་ས་གནས་གVང་གི་འiས་མི་[་ ཡང་ན་ བར་མི་ཞིག་ལས་ Sོགས་རམ་ལེན་དགོ།  

 



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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25. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༥(༡༥(༡༥(༡༥(....༡༡༡༡    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
�ིམས་�ི་འUན་ས་ལས་ 	་བོ་དེ་/་qང་མཐའི་r་ཆའི་བKོམས་	ིས་་བཅད་�་གནང་བའི་
ཟད་Sོན་གང་ཡིན་[་ pོད་དགོས་པའི་འགན་འ�ི་ཕོགཔ་ཨིན།  

26. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༧༡༡༧༡༡༧༡༡༧༡    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
བཙན་འཚོལ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་Rབས་ འdེལ་ཡོད་ས་གནས་གVང་གི་འiས་
མི་གཅིག་གམ་ དེ་ལས་Lག་པའི་འiས་མི་[་ ཡང་ན་ འཇོན་ཚད་ཅན་Qི་དཔང་པོ་
གང་zང་ཅིག་འཛོམས་ཐོག་འབད་དགོ། 
 

27. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༧༨༡༧༨༡༧༨༡༧༨    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
7་མཚན་`ན་པའི་7་{ེན་ཡོད་པའམ་ དེད་དཔོན/ཁ་ལོ་བ/འ=ལ་པ་དེ་ འཛིན་བDང་
=བ་ཚེ་ འ=ལ་འཁོར/གནམ་=/k་=/རེལ་ལི/འJེན་འཁོར་/་ བཙན་འཚོལ་
འབད་ཆོག།  

 

28.  �མིས་དབེ་དའིེ་�མིས་དབེ་དའིེ་�མིས་དབེ་དའིེ་�མིས་དབེ་དའིེ་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༧༨༡༧༨༡༧༨༡༧༨....༡༡༡༡    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
གལ་nིད་ འ=ལ་འཁོར/གནམ་=/k་=/རེལ་ལ/ིའJེན་འཁོར་དེ་ བ	ི་འཇོག་ཅན་Qི་
བཙན་འཚོལ་བཀའ་འ�ིན་ཞིག་གི་དབང་/་འU་ཚེ་ འ=ལ་འཁོར/གནམ་=/k་=/རེལ་
ལ/ིའJེན་འཁོར་དེ་ནང་ཡོད་པའི་ འདེགས་�ོད་ཁ་བKམས་ཡོད་མི་[་ བཀའ་འ�ིན་མེད་
པར་བཙན་འཚོལ་འབད་ཆོག། 

 

29. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༨༦༡༨༦༡༨༦༡༨༦    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
ཁོ་/མོ་ཞིག་གིས་ �ིམས་དེབ་འདིའི་ནང་གསལ་ཆེད་U་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་
�ི་ཉེས་ལས་ཤིག་བQིས་པར་ 7་མཚན་`ན་པའི་7་{ེན་མཆིས་ཚེ་ �ིམས་འUན་ལས་ 



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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ཉེས་འ>གས་ཅན་དེ་ འགག་པའམ་ �ིམས་Kེའི་དོ་དམ་ནང་བཞག་དགོས་པའི་བཀའ་6་
གནང་ཆོག།  

 

30. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༨༦༡༨༦༡༨༦༡༨༦....༡༡༡༡    འ�ི་�ནོའ�ི་�ནོའ�ི་�ནོའ�ི་�ནོ་་་་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
ཉེས་ལས་�ི་རང་བཞིན་དང་འ�ིལ་ཏེ་ �ིམས་འUན་ལས་ ཉེས་འ>གས་ཅན་དེ་ 
བཀག་ཉར་Qི་ཚབ་/་ rོད་Sོལ་ཐོག་/་དམ་Sོལ་གཏང་་དགོས་པའི་བཀའ་6་གནང་
ཆོག།   

 

31. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༩༡༡༩༡༡༩༡༡༩༡....༡༡༡༡    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
E་གོན་Wན་གསན་མ་མཛད་གོང་ལས་ Uས་དང་Uས་_་ �ིམས་�ི་འUན་ས་ལས་ 
ཉེས་འ>གས་ཅན་དེ་ བཀག་ཉར་འབད་བཞག་ནི་དེ་ དོ་དམ་བཀའ་6་དང་པ་གནང་
བའི་ཚེས་Sངས་ལས་བ	ི་Eེ་ བདེན་འཛིན་རེ་བའི་Uས་|ན་ གནང་ཆོགཔ་དེ་ཡང་ 
ཡོངས་Yོགས་བjལ་ནི་མེདཔ: 
 

ཀ༽ གལ་nིད་དེ་བཞིན་མཛད་འོས་�ི་གཞི་གནད་/་རེ་བ་Rོང་ཚེ་ ཞག་Sངས་ཞེ་ 
ད^འམ། 

 

ཁ༽ ཞིབ་དvད་དེ་ཚབས་ཅན་ཉེས་ལས་ཤིག་དང་འdེལ་བ་ཡོད་ཚེ་ ཞག་Sངས་བ6་ 
དང་བ6ད། 

 
 
 
 

 



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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32. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༩༡༡༩༡༡༩༡༡༩༡....༡༡༡༡    པའི་Cསེ་_་པའི་Cསེ་_་པའི་Cསེ་_་པའི་Cསེ་_་    དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།    
དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༩༡༡༩༡༡༩༡༡༩༡....༢༢༢༢    པ།པ།པ།པ།    
�ིམས་དེབ་འདིའི་འོག་ �ིམས་གཅོད་མ་=བ་པའི་གོང་ལས་ བཀག་ཉར་འབད་བཞག་
ཡོད་པའི་མི་ཞིག་/་ 6བ་མི་ཅིག་འOད་ནི་དང་བ~བ་�་ལེན་ནི་ ནང་མི་[་དང་འOད་
ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  

 
 
 

33. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༩༤༡༩༤༡༩༤༡༩༤    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
གནོད་འགེལ་གཅིག་Xིལ་ལམ་ ཉེས་ཅན་ལག་ལེན་གཅིག་Xིལ་ནང་འཐབ་ཡོད་པར་ 6་
མཚན་`ན་པའི་Hོ་ལས་ Xོ་འདོགས་zང་བའི་གནོད་འགེལ་གང་ཞིག་ཐོག་ལས་ ཉེས་
འ>གས་བཀོད་ཡོད་མི་[་ �ིམས་དང་6བ་འགལ་འFང་བའི་ཨ་ལོ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ 
དེ་མིན་E་གོན་Wན་གསན་Rབས་་ཉེས་འ>གས་དང་མངོན་Eོན་Lན་བKོམས་མཛད་ཆོག།  
 

34. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༩༥༡༩༥༡༩༥༡༩༥....༡༡༡༡    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
�ིམས་དང་6བ་འགལ་འFང་བའི་ཨ་ལོ་ཡིན་ཚེ་ ཁོ/མོའི་ཕ་མ་/ནང་མི/�ིམས་མiན་འཚོ་
འཛིན/6བ་མི་གིས་ �ིམས་དང་6བ་འགལ་འFང་བའི་ཨ་ལོ་དེའི་ཁེ་ཕན་གང་Jག་ཁོ་ནར་
བMན་ ཉེས་ལེན་གསལ་Vའམ་ བཤེར་འདོད་མེད་པའི་ གསལ་V་hལ་ཆོག།  
 

35. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༡༩༧༡༩༧༡༩༧༡༩༧....((((    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།དེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།    
ཡངས་ཆག་གསལ་V་ཞིག་ ངེས་བPན་མ་མཛད་གོང་/་ �ིམས་དvད་ལམ་རིམ་Qིས་ 
	ོད་4་དེ་Jན་ཤེས་2ོགས་=བ་ཡོད་མེད་དང་ �ིམས་དང་6བ་འགལ་འFང་བའི་ཨ་ལོ་ཡིན་
མིན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོསཔ་མ་ཚད་ གལ་nིད་དེ་;ར་ཡིན་ཚེ་ དེའི་ཕ་མ/ནང་



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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མི/�ིམས་མiན་འཚོ་འཛིན/6བ་མིས་ ངོ་ཚབ་འབད་དེ་ �་ཐབས་ཡོད་པའི་Rོར་ ཧ་གོ་
བ�ག་དགོ། 
 

36. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་    ༡༩༩༡༩༩༡༩༩༡༩༩....༨༨༨༨    པའི་པའི་པའི་པའི་Cསེ་_་Cསེ་_་Cསེ་_་Cསེ་_་    དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།    
དོན་་ཚན་དོན་་ཚན་དོན་་ཚན་དོན་་ཚན་    ༡༩༩༡༩༩༡༩༩༡༩༩....༨༨༨༨((((ཀཀཀཀ))))པ།པ།པ།པ།    
    

rདོ་Sལོ་མ་zང་བའ་ིགནོད་འགལེ།rདོ་Sལོ་མ་zང་བའ་ིགནོད་འགལེ།rདོ་Sལོ་མ་zང་བའ་ིགནོད་འགལེ།rདོ་Sལོ་མ་zང་བའ་ིགནོད་འགལེ།    
�ིམས་འUན་ལས་ ཉེས་འ>གས་=བ་པའི་མི་ཞིག་/་rོད་Sོལ་གནང་མ་ཆོགཔ: 
ཀ) གལ་nིད་ གནོད་འགེལ་དེ་ 6ལ་ཁབ་�ི་བདེ་gང་དང་རང་བཙན་Qི་འགལ་4ར་

ཨིན་པ་དང་། 
ཁ) གནོད་འགེལ་དེ་ ད�ེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་དང་ འདིའི་ཡན་ཆད་ཨིན་པ། 

    

37. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༠༥༢༠༥༢༠༥༢༠༥    པ་པ་པ་པ་    ཨིང་Rད་ནང་འ�་ི�ནོ་མཛད་ཡོདཔ།ཨིང་Rད་ནང་འ�་ི�ནོ་མཛད་ཡོདཔ།ཨིང་Rད་ནང་འ�་ི�ནོ་མཛད་ཡོདཔ།ཨིང་Rད་ནང་འ�་ི�ནོ་མཛད་ཡོདཔ། 
 
 

38. �མིས་དབེ་དེའ་ི�མིས་དབེ་དེའ་ི�མིས་དབེ་དེའ་ི�མིས་དབེ་དེའ་ི    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༠༨༢༠༨༢༠༨༢༠༨ ( ( ( (ཀཀཀཀ))))     པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།    
    
    

39. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡༢༢༡༢༢༡༢༢༡༢    པའི་Cསེ་_པའི་Cསེ་_པའི་Cསེ་_པའི་Cསེ་_་་་་    དོན་ཚན་གསརདོན་ཚན་གསརདོན་ཚན་གསརདོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།པ་བtགས་ཡོདཔ།པ་བtགས་ཡོདཔ།པ་བtགས་ཡོདཔ།    
དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡༢༢༡༢༢༡༢༢༡༢((((ཀཀཀཀ))))པ།པ།པ།པ།        
བཀག་ཉར་འབད་བའི་Cེས་_་ ཉེས་Sོལ་བཏང་བའི་མི་ཅིག་ཡང་ན་ �ིམས་མiན་
མིན་པའི་བཀག་ཉར་འབད་བཞག་པའི་མི་ཅིག་/་ ཉེས་ཅན་	ོད་བཤེར་ ཡང་ན་ 
�ིམས་མiན་མིན་པའིབཀག་ཉར་ལས་བPེན་  
 



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
 

11 

འོང་འབབ་Qོང་�ད་ཕོག་པའི་�ད་འiས་[་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་དང་ �ར་Qི་�་གཡོག་གི་
ས་ཁོངས་ནང་ རང་་འཇགས་བཞག་དགོ།  
 

40. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    ལེ�་ལེ�་ལེ�་ལེ�་    ༤༤༤༤༤༤༤༤    པའི་མག་ོ6ན་པའི་མག་ོ6ན་པའི་མག་ོ6ན་པའི་མག་ོ6ན་    འ�ི་�ོན་འ�ི་�ོན་འ�ི་�ོན་འ�ི་�ོན་    ད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞིན་མཛད་ཡོདཔ།        
�་ཚོགས་དགངོས་དནོ།�་ཚོགས་དགངོས་དནོ།�་ཚོགས་དགངོས་དནོ།�་ཚོགས་དགངོས་དནོ།    

 

41. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡(༢༡(༢༡(༢༡(    པའི་�ནོ་མར་པའི་�ནོ་མར་པའི་�ནོ་མར་པའི་�ནོ་མར་    ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཡན་ལག་མག་ོ6ན་མག་ོ6ན་མག་ོ6ན་མག་ོ6ན་དེ་དེ་དེ་དེ་    ཆ་མདེ་ཆ་མདེ་ཆ་མདེ་ཆ་མདེ་
མཛད་=བ།མཛད་=བ།མཛད་=བ།མཛད་=བ།    

    

42. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡(༢༡(༢༡(༢༡(    པ་ཆ་མེད་མཛད་=བཔ་ཆ་མེད་མཛད་=བཔ་ཆ་མེད་མཛད་=བཔ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།།།།    
    

43. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡(༢༡(༢༡(༢༡(....༡༡༡༡    པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།    
    

44. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡(༢༡(༢༡(༢༡(....༢༢༢༢    པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།པ་ཆ་མེད་མཛད་=བ།    
    

45. �མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་༢༡(�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་༢༡(�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་༢༡(�མིས་དབེ་དེའི་དོན་ཚན་༢༡(....༢༢༢༢((((ཅཅཅཅ) ) ) ) པའ་ིCསེ་_་དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།པའ་ིCསེ་_་དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།པའ་ིCསེ་_་དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།པའ་ིCསེ་_་དོན་ཚན་གསརཔ་བtགས་ཡོདཔ།    
    

དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡(༢༡(༢༡(༢༡(....((((    པ།པ།པ།པ།    
    

འ�ི་�ནོ།འ�ི་�ནོ།འ�ི་�ནོ།འ�ི་�ནོ།    
ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ འiས་མི་ཡོངས་བKོམས་ལས་ ག_མ་དv་གཅིག་ གིས་Sོས་
དོན་hལ་ཏེ་ བཅའ་�ིམས་འདི་/་ ཁ་Rོང་ ?ད་པར་ ཆ་མེད་བཅས་�ི་ འ�ི་�ོན་
འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ Oེད་མང་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ �ི་ཚོགས་Lན་



 

    

འ�ག་གི་ཞི་	ོད་དང་ཉེས་	ོད་�་བའི་གནད་�ོད་�ི་�ིམས་དེབ་(འ�ི་�ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། 
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བVགས་Rབས་/་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོགས་6ན་བ�ར་མིའི་Sལ་/་ཡོད་པའི་འiས་མི་
ཡོངས་བKོམས་�ི་ག_མ་ དv་གཉིས་ལས་ མ་qང་བའི་ཚོགས་6ན་འ=བ་དགོ།  
 

46. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡༤༢༡༤༢༡༤༢༡༤    པ་པ་པ་པ་    འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་འ�་ི�ོན་    ད་ེབཞནི་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡོདཔ།ད་ེབཞནི་མཛད་ཡོདཔ།    
བཅའ་�ིམས་འདིའི་Yོང་ཁ་དང་ད�ིན་Rད་ཚིག་དོན་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འJཝ་རེ་འཐོན་
པ་ཅིན་ Yོང་ཁའི་ཚིག་དོན་འདི་/་ཆ་གནས་བDང་དགོ།  

 

47. �མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་�མིས་དབེ་དེའི་    དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་དོན་ཚན་    ༢༡༥༢༡༥༢༡༥༢༡༥    པ་པ་པ་པ་    འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་འ�ི་�ནོ་    དེ་བཞིདེ་བཞིདེ་བཞིདེ་བཞིན་མཛད་ཡདོཔ།ན་མཛད་ཡདོཔ།ན་མཛད་ཡདོཔ།ན་མཛད་ཡདོཔ།    
Jང་དཔོན་འདི: 
ཀ༽ Zང་ཁག་དང་Yོང་ཁག་�ིམས་�ི་འUན་སའི་ཐད་  ད�ིན་ཡིག་ནང་

(Judges)  ཟེར་བCོད་7་དང་། 
ཁ༽  ཆེ་མཐོའི་�ིམས་�ི་འUན་ས་དང་   མངོན་མཐོའི་�ིམས་�ི་འUན་སའི་ཐད་ 

ད�ིན་ཡིག་ནང་(Justices) ཟེར་བCོད་7། 
 

 
 


