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དཀར་ཆག། 

ངོ་སོྤྲད།  

ལེའུ་དང་པ།  

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་།  

  རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། ༤ 

  རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ། ༧ 
  དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས། ༩ 
    ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན། ༡༢ 

    འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན། ༡༨ 

  གཞུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས། ༢༢ 

    དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན། ༢༥ 

    རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན། ༣༡ 

  ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། ༣༦ 

    ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན། ༣༨ 

    ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན། ༤༤ 

    བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན། ༤༩ 

    དཔེ་མཛོད་ལས་ཚན། ༥༡ 

    མི་སོྟབས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན། ༥༢ 

    རོྫང་ཁ་ཁྱད་རྩལ་ལས་ཚན། ༥༤ 

    ཞིབ་འཚོལ་ལས་ཚན། ༥༥ 

    བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན། ༥༥ 

    བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྡ་དོན་ཞབས་ཏོག། ༦༠ 

ལེའུ་གཉིས་པ།  

མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་།  

༡༽  རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་གཡོགཔ་ཁ་གྱངས། ༦༩ 

༢༽  གཡོག་བཙུགས། ༧༦ 



                   

   
 

༣༽  གོ་གནས་ཡར་སེང་། ༧༨ 

༤༽  ངལ་གསོ། ༧༩ 

༥༽  སོྦྱང་བརྡར ༨༡ 

༦༽  ཚེ་གཡོག་མདུན་ལམ། ༩༤ 

༧༽  གནས་སོར། ༩༦ 

ལེའུ་གསུམ་པ།  

མཉམ་འབྲེལ་བདེ་སྒྲིག།  

  རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་རོྩད་པའི་ཞལ་འཛོམས། ༡༡༣ 

  ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་གྱི་ཞལ་འཛོམས། ༡༡༣ 

  རོྩད་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཚང་ས་ཁོངས་དང་མཐུན་རྐྱེན། ༡༡༤ 
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ངོ་སོྤྲད། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ གཞུང་གི་ཁྱབ་དབང་དང་ དབང་འཛིན་གྱི་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་

འགན་ཁུར་ཚུ་དང་ ཡིག་ཚང་འདི་ལུ་ འགན་བཅོལ་འབད་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ 

བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་ཚང་འདི་ འབྲུག་གི་འཛིན་སྐྱོང་

ལྷན་སྡེའི་ཁྲིམས་སྡེ་ཡན་ལག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཉེན་སྲུང་དང་རྩ་བརྟན་བཟོ་

ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་གོང་ལུ་བཀུར་ནི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལུ་ཕན་ཕན་ཐབས་འབད་ནི་ མི་

སེར་གྱི་ཞི་བདེ་ བདེ་སྲུང་ བདེ་སྐྱིད་དང་ དགའ་སྐྱིད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩ་ཅན་གྱི་

འགན་ཁུར་ཚུ་ཡོད། 

འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་གསལ་ ཁྲིམས་དོན་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་འགན་ལྷམ་པ་གཙོ་བཅོ་གསུམ་ཡོད་མི་ཡང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་

ལས་ ༥༠ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་འབད་ནི་དང་ དོན་ཚན་ ༥༡ པ་

ལས་ ༥༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་ དེ་ལས་ དོན་ཚན་ ༥༤ 

པ་ལས་ ༦༠ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ཨིན། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་རོྩད་དཔོན་ཡིག་ཚང་འདི་གིས་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་

ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་མངའ་འོག་གི་ཁྲིམས་དོན་ལས་

བྱེདཔ་ག་ར་རྩིས་པའི་ ‘ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་’ གྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།  

ཡིག་ཚང་ནང་འཁོད་ འགན་ཁུར་སྣ་ཚོགས་འབག་ནིའི་བརོྩན་ཤུགས་དང་ འགན་ཁུར་རེ་རེ་དང་བསྟུན་ 

དེ་ནང་མཁས་མཆོག་དང་མཆོག་གྱུར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་ལེ་ཤཱ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་

འབད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཁག་ དག་ཏོག་ཏོ་དང་ ཁུངས་གསལ་ཅན་སྦེ་སོྤྲད་

ཐབས་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་དང་ ལམ་སོྟན་དང་ལག་དེབ་ཚུ་སྒྲིག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཐབས་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་དགོས་མཁོ་དང་གནས་

སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

དོ་རུང་ ཡིག་ཚང་འདི་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་བདག་སྐྱོང་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་ཀུན་ལུ་ བོླ་གཏད་དང་

ཡིད་ཆེས་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་

དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཞན་གཞུང་གི་

ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་དེ་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་ཚུ་ཐོགས་ཆགས་
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མེད་པར་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁས་ལེན་གན་འཛིན་གུ་མཚན་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་དོན་ལྟར་ དམངས་གཙོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་གཞི་རྩ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞི་བའི་བདག་སྐྱོང་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མངའ་འོག་གི་ཞི་

གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ དད་དམ་གཙང་མའི་སྒོ་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་འགན་

དབང་དང་འགན་ཁུར་ དེ་ལས་ འགན་ཚད་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་དགོ་པའི་ཁར་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ཞབས་

ཏོག་ལམ་ལུགས་ཡང་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན། 

རོྩད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ནང་ བྱ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ལེ་ཤཱ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ གཞི་འཛིན་ལས་

སྡེའི་ལཱ་འགན་བསྒྲུབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེདཔ་མ་ཚད་ ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ རོྩད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ལས་འགོ་བཟུང་ གོ་གནས་སོ་སོར་འཆང་མི་ཚུ་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་སྦེ་

གསལ་སོྟན་འབད་ཚུགས་པའི་ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ་ཅིག་མེད་པར་སོྡད་ནུག།  

དེ་འབདཝ་ལས་ རོྩད་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་རོྩད་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་ ཡིག་ཚང་འདི་ གཞུང་གི་

ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་མཉམ་

འབྲེལ་ཐབས་ལམ་བརྩིས་པའི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཚང་འདི་དང་ དེ་གི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་བར་ན་ ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་གསལ་སོྟན་འབད་བའི་གཞི་བཀོད་ཡིག་

ཆ་འདི་གིསཿ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཕན་སོྦམ་སྦེ་ཐོགས་ཚུགས། 

གཞན་ཡང་ རོྩད་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་དང་ལམ་སོྟན་ ཡང་ན་ 

ལག་དེབ་ཚུ་ནང་མ་འཁོད་པར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་གོ་གནས་མིང་གི་འོག་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་

ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ 

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཐོགས་

ཆགས་མེད་པར་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབད་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། 
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༼ལེའུ་དང་པ།༽ 
 

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། 
རང་སྐྱོང་ཅན་གྱི་ལཱ་འགནཿ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་འདི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ རང་སྐྱོང་ཐོག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩ པ་ལྟར་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཅིག་སྦེ་གཞི་བཙུགས་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཡིག་ཚང་འདི་ རང་སྐྱོང་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་ གཞུང་གི་ཁྱབ་དབང་དང་ དབང་འཛིན་གྱི་ནང་

འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་སྒྲུབ་ཨིན། ཡིག་ཚང་འདི་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

འགོ་འཛིན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་གིས་ ཞིབ་རོགས་འབད་དེ་ གཞུང་ལུ་ 

ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་འགན་

དབང་ཚུ་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དགོ། དེ་ཡང་ བཅའ་

ཁྲིམས་དེའི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གིས་ དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་བ་

ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་དང་ ལས་ཚན་ཚུ་

གསར་བཙུགས་འབད་ཆོགཔ་ཨིན། 

འཆར་སྣངཿ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དང་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གཞིར་བཟུང་སྒོ་ལས་ གཅིག་མཐུན་མི་

སྡེའི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ བདེན་པ་གཞི་བཞག་ཐོག་ དྲང་བདེན་ངེས་པར་ཐོབ་པའི་མི་མང་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་

ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི། 

དམིགས་དོནཿ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ དྲང་བདེན་དང་ཁྱད་རིག་རྣམ་གཞག་གི་སྒོ་ལས་ ཉེས་བཤེར་དང་ཁྲིམས་

མཐུན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི། 

བརྩི་མཐོངཿ ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེདཔ་

ཨིནཿ 

༡༽ འཇོན་ཐང་། 

 ༢༽ དམིགས་གཏད་ཅན། 

 ༣༽ དྲང་བདེན། 

 ༤༽ དྭངས་གསལ་ཅན། དང་། 



 རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་ འགན་དབང་ལམ་སྟོན།                   
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 ༥༽ ཁྱད་རིག་ཚུ་ཨིན། 
 

 

ལས་སྡེའི་སྒྲིག་བཀོདཿ ཡིག་ཚང་གིས་ ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལས་

སྡེའི་སྒྲིག་བཀོད་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ཐོག་ལས་ དེའི་འཆར་སྣང་དང་དམིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དམིགས་

གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 
 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། 

 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩ པའི་དོན་ཚན་ ༢ པའི་དགོངས་

དོན་དང་འཁྲིལ་ བོླན་ཆེན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་

ཨིན། རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འཁྲི་འགན་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་དང་བོླན་ཆེན་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་དོན་

གྲོས་དཔོན་དང་ཁྲིམས་དོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཨིན། 

གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་གྱི་སྐོར་ལས་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་དང་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཉེས་བཤེར་དང་དགག་ལན་འབད་ནི་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་གོང་དུ་བཀུར་ནི་

དང་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ནི་ཚུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ཕོག་པའི་རྩ་ཁྲིམས་

ཅན་གྱི་འགན་དབང་ཨིན། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཁོའམ་མོ་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་འདུན་ཆ་

མཉམ་གྱི་མདུན་ས་ལུ་ ངོ་བཅར་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱི་ཁའི་ཁྲིམས་འདུན་གང་རུང་གི་

མདུན་ས་ལུ་ཡང་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན། རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ རོྩད་

གཞི་གང་རུང་ཅིག་གི་བཤེར་གཏུགས་ འགོ་བཙུགས་ནི་ ཕྱིར་བཏོན་ཚུ་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་དྲི་བ་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ ངོ་བཅར་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་

ཚུ་བརྗོད་ནིའི་ཐོབ་དབང་སོྤྲད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འགན་ཚད། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིསཿ  

ཀ༽ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩(༣) དང་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦༧(༢) པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཡིག་ཚང་ལུ་དྲི་

གཏུགས་འབད་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་སྐོར་ལས་ གཞུང་ལུ་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ། 

ཁ༽ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩(༣) པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་

འདུན་ཆ་མཉམ་གྱི་མདུན་ས་ལུ་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ག༽ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩(༥) དང་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༧༠ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ རོྩད་གཞི་གི་

བཤེར་གཏུགས་ འགོ་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 

ང་༽ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩(༤) དང་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦༧(༣) པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ 

གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་འཐོན་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་འདུན་ཆ་མཉམ་གྱི་མདུན་ས་

ལུ་ ངོ་བཅར་འབད་ཆོག། 

ཅ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦༧(༡) 

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རོྩད་གཞིའི་ནང་ དགག་ལན་འབད་དེ་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་རྗེས་

སུ་བཟུང་སྟེ་ ཁོའམ་མོའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་འཐབ་དགོ། 

ཆ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ 

༦༧(༤) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཡིག་ཚང་གི་བྱ་སྒོའི་བདག་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

ཇ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦༨ 

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དགོས་མཁོ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁྲིམས་འདུན་གང་རུང་གི་མདུན་ས་

ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཉ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦༧(༥)  

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་གོང་དུ་བཀུར་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་ངེས་གཏན་ཡོདཔ་བཟོ་

དགོ། 

ཏ༽ འབྲུག་གི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩(༦) དང་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༧༣ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་
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དོན་གྱི་དྲི་བ་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ ངོ་བཅར་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་ཚུ་

བརྗོད་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

ཐ༽ འབྲུག་གི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༡(༡༧) པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཁྲིམས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲས་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 

ད༽ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་བཙོན་གྲོལ་བསླབ་སོྟན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲས་ཁར་བཅའ་མར་

གཏོགས་དགོ། 

ན༽ འབྲུག་གི་རྒྱབ་མི་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ འགན་འབྲེལ་འཐུས་མི་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་དང་ ཡང་ན་ འགན་བཅོལ་འབད་ཡོད་པའི་བཀོད་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་

ཅིག་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

པ༽ གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་བསྟར་སོྤྱད་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ། 

ཕ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦༩ 

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་དང་གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་མ་ཚད་ 

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུའི་སྐོར་ མཁོ་གལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་

དང་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ། 

བ༽ འབྲུག་གི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩(༧) དང་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༧༥ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་

མཆོག་དང་བོླན་ཆེན་ལུ་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། 

མ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༧༡ 

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ལཱ་འགན་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ དགོས་མཁོ་

ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་བ་ཅིན་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་རྒྱབ་མི་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེན་ཆོག། 

ཙ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ 

༧༤(༡)  པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་གང་རུང་གི་འདུན་ས་ལུ་ གཞུང་གི་རོྩད་དཔོན་ 

ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་གྱི་རོྩད་ཚབ་ རྒྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ གནང་བ་བྱིན་ཏེ་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ། 

ཚ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༠ 

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་དབང་ཆ་གནང་ཡོད་

མི་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 
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ཛ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ 

༧༤(༢)  པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཡིག་ཚང་གི་འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ བརྩམ་ནི་ནང་ ལྟ་

རོྟག་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཝ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༤༢ 

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ལུ་ རོྩད་གཞི་ཚུ་ལོག་སོྤྲད་ཆོག། 

ཞ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༠ 

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གང་རུང་དང་ གཙུག་སྡེ་གཞན་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་དོན་

ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ལུ་ རོྩད་གཞི་ཅིག་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོ་པའི་དབང་ཚད་ འགན་སོྤྲད་འབད་

ཆོག། 

ཟ༽ གལ་སྲིད་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་དོན་ངོ་ཚབ་ཅིག་དགོཔ་སྦེ་འཐོན་པ་ཅིན་ 

གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་དང་ ཡང་ན་ ཁོའམ་མོ་རའི་ཁྱད་ཚབ་སྦེ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་

དོན་ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ གདམ་འཐུ་འབད་ཆོག། 

འ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་བྱ་སྒོ་ ཡང་

ན་ གཞུང་གིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོ་གཞན་ཚུ་ 

བདག་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

ཡ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༨ 

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཡིག་ཚང་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

གཞུང་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་དང་མ་དངུལ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ལེན་དགོ། 

ར༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༧.༤.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་འབད་དགོ། 

ལ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ 

༧༤(༣)  པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཡིག་ཚང་བདག་སྐྱོང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་དང་

ལེན་གཞན་འཐབ་དགོ། 

 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ། 

འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་

གསལ་ལྟར་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་གིས་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། དེ་
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ཡང་ ཡིག་ཚང་ནང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་སོར་སྒྱུར་གྱི་སྐབས་ ཤུལ་འཛིན་དེ་ལུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་

ཏོ་སྦེ་བཟོ་ནིའི་ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོཔ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་

རིག་གི་སྒོ་ལས་ འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་གི་འགན་

ཁུར་ཚུ་ཡང་ གཞུང་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་དང་ ཡིག་ཚང་གི་བདག་སྐྱོང་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོའི་ཐད་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ལྟ་རོྟག་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ 

ལྷན་ཁག་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་རོྫང་ཁག་ཚུ་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་ ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དུས་

རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རོྟག་ དེ་ལས་ ལམ་སོྟན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འབད་དགོ། 

 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་གི་འགན་ཚད། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་གིསཿ  

ཀ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦ པ་དང་འཁྲིལ་ རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་འགན་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནི་ ཡིག་ཚང་

དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གཞན་གྱི་སྐོར་ལས་ དུས་མཐུན་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

ཁ༽  རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་མེད་པའི་སྐབས་ ལས་ཚབ་འབད་དགོ། 

ག༽  ཡིག་ཚང་གི་བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་འཐབ་དགོ། 

ང་༽  རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་ལྟར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ངོ་བཅར་འབད་

དགོ། 

ཅ༽ ཡིག་ཚང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་

འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ། 

ཆ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༧.༤.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་དགོ། 

ཇ༽  རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་གསརཔ་ཅིག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ སོར་སྒྱུར་དང་བསྟུན་པའི་

རོྩད་དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ མུ་མཐུད་དེ་ ཐོགས་ཆགས་མེདཔ་སྦེ་སོྤྲད་ཚུགས་པའི་འགན་ཁུར་

འབག་དགོ། 

ཏ༽ ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རོྟག་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ངོས་ལེན་དང་

བཀག་ཆའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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ཐ༽ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལས་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ལེན་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་རྒྱབ་སོྣན་འབད་དགོ། 

ད༽ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ཉིན་བསྟར་གྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རོྟག་འབད་དེ་ དགོས་

མཁོའི་ལམ་སོྟན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འབད་དགོ། 

ན༽ ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་གྱི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འཚོག་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་

དོན་དང་གདོང་ལན་ཚུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ། 

པ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གནད་དོན་གང་རུང་ཐོག་ལུ་ ལམ་སོྟན་དང་

ལྟ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཕ༽ ཚད་གཟུང་རིན་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་དགོཔ་དང་། 

བ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མའི་གོ་གནས་དང་བསྟུན་ཏེ་ བྱ་སྒོ་གཞན་གང་རུང་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་

འབག་དགོ། 

 

དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས། 

དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཞི་རོྩད་དང་ཉེས་རོྩད་ཚུ་ནང་ ཕོྱགས་རིས་མེད་པར་ དྲང་སྙོམས་དང་དྲང་

བདེན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་ལུ་ བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་

ཚན་ ༢༩ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ ཡིག་ཚང་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་གྱི་ལས་སྡེ་

ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན། ཡིག་ཚང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་གི་མདུན་ས་ལུ་  

གཞུང་གི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་རོྩད་གཞི་དང་ཁྲིམས་རོྩད་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རོྩད་གཞི་སོ་སོའི་སྐབས་དོན་ཚུ་དང་བསྟུན་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་གསལ་

བསྒྲགས་དང་ བཀའ་རྒྱ་ བཀོད་ཁྱབ་ བཀའ་འཕྲིན་ཚུ་ཞུཝ་ཨིན། 

ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ རོྩད་གཞི་ཚུ་གི་ཉེས་བཤེར་ཡང་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད། དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་

ནང་ན་དང་ ཕྱིའི་ཁྲིམས་འདུན་ཚུ་ལས་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཐོག་ལུ་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ 

གཞུང་ལུ་གྲོས་འདེབས་དང་གྲོས་འབུལ་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། ཡིག་ཚང་འདི་ལུ་ གཞུང་

གི་ལས་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རོྩད་གཞི་ཅིག་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཆོག་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ རོྩད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རོྩད་གཞི་ཅིག་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཆོགཔ་ཨིན། 



 རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་ འགན་དབང་ལམ་སྟོན།                   
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འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་

གསལ་ལྟར་ མདོ་ཆེན་ཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་འདི་གིས་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ནི་

ཨིན། ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ལྷན་ཐབས་འབད་མི་ ཉེས་བཤེར་དང་

རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་ འགན་དབང་ཚུ་སྒྲུབ་ཨིན། 

 

༼༡༽ དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་འགན་ཚད། 
 

མདོ་ཆེན་གྱིསཿ  
 

ཀ༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་བྱ་

སྒོ་ཧྲིལ་བུ་འཐབ་ནི་ནང་ འགན་ཁུར་འབག་དགོ། 

ཁ༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་གྱི་ཐབས་བྱུས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གསལ་

བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནི་དང་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ལམ་སོྟན་ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ ངེས་བརྟེན་བཟོ་

སྟེ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ཕན་གྲོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་དགོ། 

ག༽ ཉེས་བཤེར་ རོྩད་བཤེར་ ཡང་ན་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ལུ་ 

རོྩད་གཞི་ཚུ་འགན་སོྤྲད་འབད་དགོ། 

ང་༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་ རོྩད་གཞིའི་སྐོར་ལས་ ནམ་རང་གསལ་བཀོད་འབད་རུང་ རོྩད་གཞི་ཕྱི་

སེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ། 

ཅ༽ དུས་མཚམས་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ཡིག་བཀོད་ནི་དང་ ནང་འཁོད་གནས་ཚད་

འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་དང་འཇོན་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་ནི་འགོ་བཙུག་

དགོ། 

ཆ༽ སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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ཉ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོྦྱང་བརྡར་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་དཔྱད་དང་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་འཆར་

གཞི་བརྩམ་དགོཔ་མ་ཚད་  སོྦྱང་བརྡར་ལས་རིམ་ ལྟ་སྐོར་ སྡེ་ཚན་གོང་འཕེལ་དུས་སོྟན་དང་

ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཏ༽ ལས་ཁུངས་ཡར་འཕེལ་དང་བསྟུན་ ལས་གཡོགཔ་གི་དགོས་མཁོ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ། 

ཐ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁེ་ཕན་སོྤྲད་ནི་དང་འཐུས་བྱིན་ནི་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ 

བོླ་སོྟབས་དང་སེམས་ཤུགས་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གྱི་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་

གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ། 

ད༽ གལ་གནད་ཆེ་བའི་དཔྱད་ཞིབ་ མཉམ་སྡེ་བསྐྱར་ཞིབ་ ཁུངས་དག་གི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ཞིབ་

འཚོལ་གྱི་འཆར་བཀོད་ཚུ་བརྩམ་དགོ། 

ན༽ ལས་ཁུངས་ ཡར་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་འཐོབ་ནིའི་འབད་རོྩལ་བསྐྱེད་དགོ། 

པ༽ ལས་ཁུངས་འདི་གི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སོྟན་དང་ལྟ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཕ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ལུ་ དུས་མཚམས་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ལས་སྣའི་སྐོར་ལས་ དུས་མཐུན་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

བ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བསླབ་བྱ་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

མ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་ག་རའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 

གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ། 

ཙ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ རོྩད་གཞི་ཚུ་གི་འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་གྲོས་བསྡུར་གྱི་སྐོར་ལས་ 

སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 

ཚ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥ 

ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༧(༡)  པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

འཁོད་དང་ཕྱི་ཁའི་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་ཡོད་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 

ཛ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༧(༢)  

པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 

མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དགོས་མཁོའི་གྲོས་འབུལ་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

ཝ༽ རོྩད་གཞིའི་གནད་དོན་ཚུ་ འཇོན་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་

དགོ། 
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ཞ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ རོྩད་གཞིའི་བསྐྱར་ཞིབ་གནས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དུས་དང་དུས་སུ་ 

སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 

ཟ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༧.༤.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་དགོ། 

འ༽ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་དང་། 

ཡ༽ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྟར་སོྤྱད་

འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

 

ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན། 

ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རོྩད་གཞི་ལེན་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ནི་ 

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ གཞུང་གི་ཧོངས་ལས་ཉེས་བཤེར་བཙུགས་ནི་དང་ གཞན་ཞི་བའི་རོྩད་

གཞི་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གང་རུང་གི་

མདུན་ས་ལུ་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཚུ་ཡོད། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་

ལུགས་ ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་

འགག་སྡེ་ དེ་ལས་གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་བཟུམ་མའི་ཞིབ་བཤེར་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་

འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ བདེན་པ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ དྲང་བདེན་ངེས་བརྟན་ཐོབ་

སྦེ་བཟོཝ་ཨིན།  

སྡེ་ཚན་འདི་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་ལྟ་བཀོད་འོག་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགོ་

འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིས་ ཞིབ་རོགས་འབདཝ་ཨིན། 
 

༼༡༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད། ༼ཉེས་བཤེར།༽ 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིསཿ  

ཀ༽ མདོ་ཆེན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ གནོད་འགེལ་པ་ཚུ་ ཉེས་བཤེར་

འབད་དགོ། 

ཁ༽ མདོ་ཆེན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་འདུན་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་གི་མདུན་ས་ལུ་ 

གཞུང་གི་རྒྱལ་འགལ་ལུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཞི་བའི་རོྩད་གཞི་དང་ཁྲིམས་རོྩད་ཚུ་ནང་ གཞུང་

གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 



 རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་ འགན་དབང་ལམ་སྟོན།                   

  13 
 

 

ག༽ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ གཞན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་

གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རོྩད་གཞི་ཚུ་ འགན་སོྤྲད་འབད་དགོ། 

ང་༽ མདོ་ཆེན་མེད་པའི་སྐབས་ ལས་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་ ནམ་རང་འབད་

རུང་ རོྩད་གཞི་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགོ་ཁྲིད་

འབད་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཟིན་འགོད་འཐབ་ནི་ནང་ ལམ་སོྟན་བྱིན་དགོ། 

ཆ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་རུང་བ་དང་ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལས་སོྟན་

བྱིན་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ ལམ་སོྟན་བྱིན་དགོ། 

ཏ༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་ལས་བརྟེན་བྱུང་བའི་རོྩད་རྙོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་

ལས་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་

དགོ། 

ཐ༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་ས་ལུ་ ཉེས་ལས་ཀྱི་གནད་དོན་ག་རའི་ཐད་ གཞུང་

གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་ ངོ་བཅར་འབད་དགོ། 

ན༽ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ ཉེས་འདོགས་པ་གསརཔ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་བཤེར་

དང་རོྩད་བཤེར་ཐབས་ལམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ངོ་སོྤྲད་སོླབ་སོྦྱང་བྱིན་དགོ། 

པ༽ མདོ་ཆེན་མེད་པའི་སྐབས་ ཁོའམ་མོ་གི་ལས་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཕ༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཡིག་

གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ། 

བ༽ ནང་ར་འགན་སོྤྲད་འབད་རུང་ ས་ཁོངས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་གི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

༼གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད༽ 

མ༽ མདོ་ཆེན་གྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

ཚ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 
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ཛ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༧.༤.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་དགོ། 

ཝ༽ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོའམ་མོ་གིས་ རོྩད་གཞི་འདི་ ཉེས་བཤེར་འབད་

ཡོད་པ་ཅིན་ དགོས་མཁོའི་བཀོད་རྒྱ་དང་བཅས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཕན་

ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 

ཞ༽ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་བ་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་

པའི་འདྲ་གཅིག་ ཐོབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

ཟ༽ ཉེས་འདོགས་པ་ཚུ་གི་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

འ༽ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་འདྲ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ཐོབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་

དགོ། 

ཡ༽ ནམ་རང་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཚེ་ གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གཞན་གང་རུང་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

 
 

༼༢༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གི་འགན་ཚད། ༼ཉེས་བཤེར༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིསཿ 

ཀ༽ འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་དང་གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་

འབད་ཡོད་པའི་རོྩད་གཞི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་རོྩད་དཔོན་ལུ་ འགན་སོྤྲད་འབད་དགོ། 

ཁ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་ རོྩད་གཞིའི་གསལ་བཀོད་ནམ་རང་འབད་རུང་ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཡན་ལག་

ཚོགས་ཆུང་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ། 

ག༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་ཆེན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་འགེལ་པ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཉེས་འཛུགས་དང་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཞུ་འབུལ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ། 

ཅ༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཡིག་

གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ། 

ཆ༽ ནང་རང་འགན་སོྤྲད་འབད་རུང་ ས་ཁོངས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་གི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་

དགོ།  
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ཇ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རོྩད་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཉེགས་འཛུགས་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་

ནང་ ལམ་སོྟན་བྱིན་དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ཞུ་འབུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཏ༽ སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

ཐ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་སོྟན་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་

འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེན་དགོ། 

ད༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

ན༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ རོྩད་གཞིའི་གསལ་བཀོད་དང་

བཅས་ འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་འདྲ་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་དང་། 

པ༽ ནམ་རང་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཚེ་ གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གཞན་གང་རུང་ཚུ་ བྱིན་དགོ། 

 

༼༣༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་གི་འགན་ཚད། ༼ཉེས་བཤེར༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གོངམ་གིསཿ 
 

ཀ༽ མདོ་ཆེན་དང་རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་ལྟར་ ཉེས་འགེལ་པ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ 

ཉེས་བཤེར་འབད་ནི། 

ཁ༽ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ནི་ གསལ་ཞུ་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་འདུན་ཞུ་འབུལ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་བརྐྱབ་དགོ། 

ག༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཡིག་

གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ། 

ཅ༽ ནང་རང་འགན་སོྤྲད་འབད་རུང་ ས་ཁོངས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་གི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་

དགོ།  

ཆ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ཞུ་འབུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཚོགས་ཆུང་དང་རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་དགོ། 

ཉ༽ སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 
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ཏ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

ཐ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ རོྩད་གཞིའི་གསལ་བཀོད་དང་

བཅས་ འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་འདྲ་ཅིག་ཕུལ་དགོ། 

ད༽  ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུས་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ནང་ མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་  ཡིག་

ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་། 

ན༽ ནམ་རང་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཚེ་ གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གཞན་གང་རུང་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

 

༼༤༽ རོྩད་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད། ༼ཉེས་རོྩད༽ 

རོྩད་དཔོན་གྱིསཿ 

ཀ༽ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་གི་རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་

གཅིག་ཁར་ མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་གོམས་གཡོག་བརྐྱབས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་གཅིག་གི་

མདུན་ས་ལུ་ རོྩད་གཞི་ཉེས་བཤེར་ ཡང་ན་ ཉེས་འགེལ་པ་ཚུ་ལུ་ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཏེ་ 

ཉེས་བཤེར་འབད་དགོ། 

ཁ༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་ཅིག་གི་ལྟ་བཀོད་འོག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ནི་ གསལ་ཞུ་འབད་ནི་དང་ 

ཁྲིམས་འདུན་ཞུ་འབུལ་ཚུ་ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ། 

ག༽ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཚོགས་ཆུང་དང་རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་

ལེན་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་གཞི་ཅིག་གི་དོ་དམ་བཀའ་རྒྱ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་བསྟུན་གྱི་བཀའ་རྒྱའི་

དུས་མཐུན་གྱི་ཞུ་བ་འབད་དགོ། 

ཆ༽ རོྩད་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འཇོན་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ལུ་འགན་རོགས་

འབད་དགོ། 

ཇ༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཡིག་

གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ། 

ཉ༽ ནང་རང་འགན་སོྤྲད་འབད་རུང་ ས་ཁོངས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། 
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ཏ༽ སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

ཐ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་འབད་དགོཔ་དང་། 

ད༽ ནམ་རང་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཚེ་ གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གཞན་གང་རུང་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

 

༼༥༽ ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གི་འགན་ཚད། ༼ཉེས་རོྩད༽ 

༡༽ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷད་ཚོགས་ལས་འབོྱར་བའི་ཉེས་རོྩད། 

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གིས༔ 

ཀ༽ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ རོྩད་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཉེས་བཤེར་འབད་ནི་

ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཁ༽ རོྩད་གཞིའི་དོན་ཁུངས་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ དེ་ལས་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་ནིའི་ 

འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ག༽ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གང་ཞིག་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་གི་ཁོངས་ལས་ རོྩད་གཞི་བཙུགས་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཞི་རོྩད་དང་ཉེས་རོྩད་ཀྱི་རོྩད་བཤེར་ནང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ཅིག་ནང་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ ཁ་འབགཔ་དང་

འབྲེལ་བའི་ ཉོག་འཛིང་སེལ་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་གཞི་ཅིག་གི་དོན་ཁུངས་སེལ་ནི་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྩད་གཅོད་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཆ༽ ཁྲིམས་འདུན་ཅིག་ལས་གནང་བའི་ ཞི་རོྩད་དང་ཉེས་རོྩད་ཀྱི་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་འབད་

དགོཔ་མ་ཚད་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ཅིག་ལས་གནང་བའི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

ཇ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་ གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་འབད་དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ནང་ གྲལ་གཏོགས་

འབད་དགོ། 
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ཏ༽ ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་ནང་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་ལས་ལྷག་སོང་ཚེ་ རོྩད་བཤེར་

དང་ཉེས་བཤེར་སྡེ་ཚན་གྱི་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ ཁས་དབང་ཐོག་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རོྩད་

གཞི་ཅིག་ འགོ་བཀྲམ་འབད་ནི། 

 

༢༽ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་རོྩད་གཞི། ༼ཉེས་རོྩད།༽ 

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གིས༔ 

ཀ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ཁོངས་ལས་ རོྩད་བཤེར་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གྲ་སྒྲིག་ དེ་

ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཁ༽ རོྩད་གཞིའི་དོན་ཁུངས་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ དེ་ལས་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཉེས་

འཛུགས་བཀོད་དགོ། 

ག༽ ཁྲིམས་འདུན་ཅིག་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཧོངས་རོྩད་གཞི་བཙུགས་དགོ། 

ང་༽ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་གཞི་ཅིག་གི་དོན་ཁུངས་སེལ་ནི་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྩད་གཅོད་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དགོ། 

ཆ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་ གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་འབད་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ནང་ གྲལ་གཏོགས་

འབད་དགོ། 

ཉ༽ ཁྲིམས་འདུན་ཞིག་ལས་གནང་བའི་ འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

 

འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན། 
 

འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་བཏང་ཡོད་པའི་མཐའ་

དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ ལག་ལེན་དང་བསྟར་སོྤྱད་འབདཝ་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ སོྨྱ་རྫས་ལུ་ལོག་སོྤྱད་

འབད་མི་ན་གཞོན་ཚུ་ མི་ཚེ་ཉམས་གསོ་ ཡང་ན་ གཅིག་སྒྲིལ་བསྐྱར་གསོ་ལྟེ་བ་ནང་གཏང་ནི་ འཁྲུན་

ཆོད་བུན་བདག་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་སོར་ཆུད་འབད་ནི་ བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ མི་

མང་རིན་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཉམས་རྒུད་པ་ལུ་ སོར་ཆུད་དང་རྒུད་འཐུས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་སོྤྲད་དགོཔ་
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སྦེ་འཁོད་ཡོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཡོད། སྡེ་ཚན་འདི་གི་འོག་ལུ་

ཡོད་པའི་ རོྩད་གཞི་ཐོ་བཀོད་ལས་ཚན་འདི་གིས་ ཁྲིམས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་ཐབས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་

ལུ་ རོྩད་གཞིའི་འཛིན་ཐོ་ ཡང་ན་ དུས་མཐུན་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཨིན། བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་འདི་ 

ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་ལྟ་བཀོད་འོག་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ 

འགོ་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འདི་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིས་ ལས་རོགས་

འབདཝ་ཨིན། 

 

༼༡༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད། ༼བསྟར་སོྤྱད༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིསཿ 

ཀ༽ དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 

ཁ༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་ཚང་གིས་ གཡོག་

བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་མི་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ཉེས་བཤེར་འབད་ཡོད་པའི་རོྩད་

གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

ག༽ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ལུ་འགན་སོྤྲད་འབད་དགོ། 

ང་༽ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་བཟང་པོ་བྱིན་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནི་ལུ་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་

རྒྱ་ལེན་དགོ་པའི་དྲན་སྐུལ་འབད་དགོ། 

ཆ༽ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ ཡང་ན་ འཁྲུན་ཆོད་བུན་ལེན་གྱི་ཁྲིམས་ཚད་ ཞི་བའི་སོར་ཆུད་ ཁོའམ་མོ་

ལུ་ ཉེས་འགེལ་གྱི་ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་འཁྲི་རྩིས་པའི་ཁ་གསལ་དང་

འཛིན་ཐོ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་གཞིའི་སྐོར་ལས་ རོྩད་དཔོན་ལས་ དགོས་མཁོའི་གནས་ཚུལ་ལེན་དགོ། 

ཉ༽ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྙན་ཞུའི་འདྲ་གཅིག་ དྲི་གཏུགས་ལས་སྡེ་ལུ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རོྩད་

དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 

ཏ༽ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱིས་ སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལེན་དགོ། 
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ཐ༽ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་བདོག་གཏད་མཇུག་སྒྲིལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ། 

ད༽ སྒྲུབ་བྱེད་སྙན་གསན་གྱི་སྐབས་ བཙན་ལེན་གྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་ མངོན་སོྟན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ། 

ན༽ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ ལོག་སོྤྲད་ནི་ 

ཡང་ན་ སོར་ཆུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ། 

པ༽ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་འབད་བའི་རིང་ སྡེ་ཚན་གཞན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་རོྩད་དཔོན་ཚུ་དང་གྲོས་

བསྟུན་ཐོག་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 

ཕ༽ ཡིག་ཚང་གིས་ འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་དང་འབྲེལ་བའི་

འགན་ཁུར་གཞན་ཡང་འབག་དགོ། 

བ༽ སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

མ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་སོྟན་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་

འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེན་དགོ། 

ཙ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

ཚ༽ མདོ་ཆེན་ལུ་ རོྩད་གཞིའི་གསལ་བཀོད་དང་བཅས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། 

ཛ༽ ནམ་རང་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཚེ་གཞུང་ལུ་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གཞན་གང་རུང་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་། 

ཝ༽ སྡེ་ཚན་འདི་གི་ གསར་བསྐོས་གྲུབ་པའི་རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་ཐབས་རིག་གི་

སྐོར་ལས་  ངོ་སོྤྲད་སོླབ་སོྦྱང་བྱིན་དགོ། 

༼༢༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ༼བསྟར་སོྤྱད༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིསཿ 

ཀ༽ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་གང་རུང་ཅིག་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་ཚང་

གིས་ གསར་བསྐོས་གྲུབ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཅིག་གིས་ ཉེས་བཤེར་འབད་ཡོད་པའི་རོྩད་གཞི་

དང་འབྲེལ་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

ཁ༽ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་ཀྱི་གནད་དོན་ག་རའི་ཐོག་ལུ་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ག༽ ཁྲིམས་འདུན་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་ས་ལས་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དེ་ ཞི་བའི་བདེ་ཐབས་ལེན་དགོ། 
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ང་༽ ཁྲིམས་འདུན་ཞུ་འབུལ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་བརྐྱབ་དགོ། 

ཅ༽ བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནི་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཡིག་གཞན་

ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ། 

ཆ༽ ནང་ར་འགན་སོྤྲད་འབད་རུང་ ས་ཁོངས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་གི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

ཇ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རོྩད་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ཞུ་ཚིག་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ནང་

ལམ་སོྟན་འབད་དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་ཕུལ་མི་ཞུ་འབུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཏ༽ སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 
 

ཐ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་སོྟན་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་

འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེན་དགོ། 
 

ད༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 
 

ན༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་རོྩད་གཞིའི་གསལ་བཀོད་དང་ དེ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་སོྤྲད་

དགོ། 

པ༽ ནམ་རང་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཚེ་ གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གཞན་གང་རུང་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་

དང་། 

ཕ༽ སྒྲུབ་བྱེད་སྙན་གསན་གྱི་སྐབས་ བཙན་ལེན་གྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་ མངོན་སོྟན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ། 
 
 

༼༣༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གི་འགན་ཚད། 

༼བསྟར་སོྤྱད༽ 
 

ཀ༽  འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་སྡེ་ཚན་འོག་གི་ རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ དེ་ལས་ཁྲིམས་

དོན་ལས་རོགསཔ་ཚུ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོྤྱད་ཀྱི་རོྩད་དོན་ཐད་ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་
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བཤེར་སྡེ་ཚན་འོག་གི་ རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ དེ་ལས་ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་

ཚུ་གི་འགན་ཁུར་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འབག་དགོ། 

 

 

གཞུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས། 

མི་དབང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ དམིགས་བསལ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་

ལམ་ལུགས་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་

རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གནང་མིའི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གསར་འགྱུར་གྱི་འགྲོས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་དོན་

གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ བགོམ་པ་མདུན་དུ་སོྤ་ནིའི་དོན་ལུ་  གཞུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་

འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་

ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན་ཟེར་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ལུ་ཁག་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ ལས་

འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ མཐའ་འཁོར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་དོན་ཐབས་རིག་གྲོས་འབུལ་

དང་ ཞིབ་འཚོལ་ལུ་བརྟེན་པའི་དཔྱད་ཞིབ་ཐོག་ལུ་ གནད་དོན་གང་རུང་ རོྩད་གཞི་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་

དོན་བསམ་འཆར་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། 
 

དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་ ༼ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་

རྩིས་པའི་༽ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ མཁས་མཆོག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆེད་དུ་བརོྩད་པའི་སྡེ་ཚན་

ཅིག་སྦེ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། གཞུང་གིས་ ཁག་འབག་དང་འབྲེལ་བའི་རོྩད་གཞི་ནང་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཤོར་ཏེ་ 

གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་ ཡང་ན་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ སོར་ཆུད་ངོ་མ་ལས་ལྷག་

པའི་རོྩད་བཤེར་སྔ་གོང་གི་ཟད་འགྲོ་མཐོ་མི་ཚུ་མར་ཕབ་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་མཁས་ལྡན་གྱི་

རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདུས་ཚོགས་ལུ་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ མཁོ་

སྒྲུབ་དང་ཁག་འབག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ མཚམས་འཛིན་དང་དེ་བསྟུན་གྱི་གྲོས་འབུལ་ཚུ་ཕུལཝ་

ཨིན། 
 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ མི་དམངས་

དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ནང་ མཁས་མཆོག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆེད་དུ་བརོྩན་པའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་སྦེ་

ལཱ་འབདཝ་ཨིན། དམིགས་བསལ་མཁས་ལྡན་གྱི་རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་ གཞུང་དང་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ 
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ལྷན་ཁག་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་རྩིས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་ཚོགས་

ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད། 

གཞན་ཡང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་གང་རུང་ཅིག་བཀོད་མི་འདི་ རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ དགོས་མཁོའི་བྱ་རིམ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ 

ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ ཆིངས་ཡིག་བརྩམ་ནི་ མོས་མཐུན་བཟོ་ནི་ འཕྲི་སོྣན་འབད་ནི་དང་ ཆིངས་ཡིག་ 

བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་དོན་མཚམས་ ༣༡ ནང་གསལ་ལྟར་ 

ཆིངས་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ནང་ འགོ་ཁྲིད་འབདཝ་ཨིན། དེ་གིས་མ་དོ་བར་ ལས་ཁུངས་

འདི་གིས་ གཞུང་གིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་དང་ འབྲུག་གི་ཆིངས་ཡིག་ཉམས་ལེན་གྱི་དོན་

ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་བཞག་སའི་གཏན་མཛོད་ལྟེ་བ་ཅིག་སྦེ་ འགན་ཁུར་འབགཔ་ཨིན། 
 

ལས་ཁུངས་འདི་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༧ 

པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ མདོ་ཆེན་གྱིས་འགོ་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ 

དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་བྱ་

སྒོ་འཐབ་ཨིན།  

 

༼༡༽ མདོ་ཆེན་གྱི་འགན་ཚད། ༼གཞུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས།༽ 
 

མདོ་ཆེན་གྱིསཿ 
 

ཀ༽ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་

སྤྱིར་བཏང་ཁྱད་རིག་བྱ་སྒོ་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 

ཁ༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་ཚད་ལྡན་ཡིག་

ཆ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ག༽ རོྩད་དཔོན་ཉམས་ལེན་པ་ཚུ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་སྒེར་གྱི་ཁག་འབགཔ་གི་ལས་

གཡོགཔ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་གང་རུང་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་གི་སོྦྱང་བརྡར་

ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 
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ང་༽ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ཚོང་ལཱ་གི་ཁྲིམས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ ཁག་

འབག་ གན་རྒྱ་ མི་མང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ 

ཞལ་འཛོམས་དང་གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་རྩིས་པའི་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡོངས་

སུ་རོྫགསཔ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཅ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་མཁས་མཆོག་དང་བསྟུན་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གྱི་དོན་ལུ་

ཁྲིམས་དོན་དགོས་མཁོ་ ཡང་ན་ འཕྲལ་མཁོའི་བར་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ 

བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཆ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ།  

ཇ༽ མི་མང་ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ལས་རིམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

ཉ༽ ཁྲིམས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་དགོ། 

ཏ༽ གཞུང་ལུ་ འཕྲི་སོྣན་འབད་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། 

ཐ༽ གཞུང་ལུ་ སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། 

ད༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་ནི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ན༽ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ། 

པ༽ ཆིངས་ཡིག་བརྩམ་ནི་ མོས་མཐུན་བཟོ་ནི་འཕྲི་སོྣན་འབད་ནི་དང་ ཆིངས་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་ནང་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་འདི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། 

ཕ༽ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

བ༽ ཟུང་ཕོྱགས་དང་ཕོྱགས་མང་མོས་མཐུན་ རྒྱལ་སྤྱི་ཉོག་འཛིང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་

བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ ལམ་སོྟན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ གཞན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་

ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

མ༽ མོས་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་དང་ ཕོྱགས་མང་དང་ཟུང་ཕོྱགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ ཟིན་

འགོད་བཏབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ ལམ་སོྟན་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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ཙ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་དང་ ལས་ཚན་གཞན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་

འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་ ༼ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩིས་པའི༽ ་གནད་དོན་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི་ ཡང་

ན་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། 

ཚ༽ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་

བསྒྲིག་དགོཔ་དང་། 

ཛ༽ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགན་ཁུར་གྱི་ནང་འཁོད་བསྟར་སོྤྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

 
 

དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན། 
 

གཞུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ གཞུང་གི་ལས་སྣ་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ནི་ འཁོན་འདུམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ནན་ཞིབ་འབད་ནི་ གཞུང་གི་ཁག་འབག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ནང་ གདོང་ལན་གཙོ་བོ་བྱུང་མི་ཚུ་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ཕན་

ཐབས་བསྒྲིག་དགོཔ་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་༼ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩིས་པའི་༽གནད་

དོན་ཚུ་དང་གཞན་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབད་བརོྩན་གང་དྲག་

དང་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

འགན་དབང་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་དུས་རྒྱུན་བྱ་སྒོ་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་སྟེ་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་

ཡང་ གཞུང་ལུ་ ལས་འབྲེལ་དང་དངུལ་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གྱི་ཐད་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་

འདི་ཨིན། 

དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་ལྟ་

བཀོད་འོག་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགོ་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འདི་ 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིས་སྦེ་ འགན་རོགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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༼༡༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད། ༼དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིསཿ 

ཀ༽ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༥༡(༡) པ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་

ཚན་ ༦༧(༢) པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ ༼ལས་འབྲེལ་གྱི་

ཁྲིམས་རྩིས་པའི༽ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 

ཁ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༥༢ པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ འབྲུག་

གཞུང་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཞུ་བ་འབད་དགོ། 

ག༽ རོྩད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གང་རུང་གི་སྐོར་ལས་ བཀའ་ཁྱབ་ཀྱི་གྲོས་འཆར་

བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་དང་ལམ་

སོྟན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

ང་༽ ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁག་འབག་ 

གན་འཛིན་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ ཕྱི་རྒྱལ་མ་

རྩ་གཞི་བཙུགས་ སྦྱིན་བདག་རྐྱང་པ་ མཉམ་རུབ་ལས་དོན་དང་མཉམ་རུབ་ཚོང་ལཱ་ ནང་

འགྲིག་དང་ཉོག་འདུམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དགོས་མཁོའི་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

ཅ༽ གཞུང་གི་ལས་སྣ་དང་ཅ་དངོས་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་བསྒྲུབ་ཀྱི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ གླར་

སོྤྱད་གན་རྒྱ་དང་ཆོག་ཐམ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གན་རྒྱ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གན་རྒྱ་ཚུ་ ཁྲིམས་

མཐུན་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབད་བརོྩན་སྒོ་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཟིན་འགོད་

བཏབ་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 

ཆ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་སོླབ་སོྦྱང་བྱིན་དགོ། 

ཇ༽ མདོ་ཆེན་མེད་པའི་སྐབས་ ཁོའམ་མོ་གི་ལས་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ དེ་ལས་ མདོ་ཆེན་གྱི་ཞལ་བཀོད་

དང་འཁྲིལ་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ། 
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ཏ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ དེ་ལས་ མདོ་ཆེན་གྱི་ཞལ་བཀོད་

དང་འཁྲིལ་ ༼ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་༽ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཚོགས་

ཆུང་ཚུ་ནང་ ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཐ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ དེ་ལས་ མདོ་ཆེན་གྱིས་ ནམ་རང་

ཞལ་བཀོད་གནང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་བརྐྱབ་དགོ། 

ད༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆིངས་ཡིག་ མཐུན་གྲོས་

དང་ གན་འཛིན་གྱི་འཛིན་ཐོ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། 

ན༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

པ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༧.༤.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་དགོ། 

ཕ༽ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་དང་ 

དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་ ༼ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩིས་པའི༽གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ དུས་མཐུན་སྦེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

བ༽ རོྩད་དཔོན་ཉམས་ལེན་པ་ཚུ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་སྒེར་གྱི་ཁག་འབགཔ་གི་ལས་

གཡོགཔ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་གང་རུང་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་གི་སོྦྱང་བརྡར་

ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 

མ༽ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ཚོང་ལཱ་གི་ཁྲིམས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ ཁག་

འབག་དང་གན་རྒྱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་དང་གོ་བ་

བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་རྩིས་པའི་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཙ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་དབང་དང་མཁས་མཆོག་དང་བསྟུན་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་

དོན་དགོས་མཁོ་ ཡང་ན་ འཕྲལ་མཁོའི་བར་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྟག་

ཞིབ་འབད་དགོ། 
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༼༢༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གི་འགན་ཚད། ༼དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིསཿ 

ཀ༽ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་༼ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩིས་པའི༽གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། 

ཁ༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་ཚད་ལྡན་ཡིག་

ཆ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་

ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་ཆེན་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་

དགོ། 

ག༽ རོྩད་དཔོན་ཉམས་ལེན་པ་ཚུ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་སྒེར་གྱི་ཁག་འབགཔ་གི་ལས་

གཡོགཔ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་གང་རུང་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་གི་སོྦྱང་བརྡར་

ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་

དང་མདོ་ཆེན་ལུ་འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ དྲི་བ་ སྒྲིག་གཞི་ ཉམས་ལེན་ ཡང་ན་ 

སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྱབ་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་

ལུ་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་དེ་སོྤྲད་དགོ། 

ཅ༽ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ཚོང་ལཱ་གི་ཁྲིམས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ ཁག་

འབག་དང་གན་རྒྱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་དང་གོ་བ་

བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་རྩིས་པའི་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་

འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཆ༽ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་ ༼ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩིས་པའི༽ གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ འགན་

རོགས་འབད་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱིས་ ཞལ་བཀོད་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་

འཐུས་མི་འབད་དགོ། 
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ཉ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཚོགས་ཆུང་༼ཕྱི་

ནང་གཉིས་༽ནང་ ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཏ༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆིངས་ཡིག་ མཐུན་གྲོས་

དང་ གན་འཛིན་གྱི་འཛིན་ཐོ་ཚུ་ དུས་མཐུན་འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་

ནང་ སྡེ་ཚན་ལུ་འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཐ༽ རོྩད་དཔོན་དང་རོྩད་དཔོན་གོངམ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་ལེགས་ཤོམ་འབད་དགོ། 

ད༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

ན༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་འགན་འཁྲི་འབག་དགོཔ་དང་། 

པ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་གཞན་ག་ཅི་སོྤྲདཔ་ཅིག་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 

 

 

༼༣༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་གི་འགན་ཚད། ༼དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་སྡེ་ཚན༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གོངམ་གིསཿ 

 

ཀ༽ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་༼ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩིས་པའི༽གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ 

མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་

འབད་དགོ། 

ཁ༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་ཚད་ལྡན་ཡིག་

ཆ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་

ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་

ཆེན་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 
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ག༽ རོྩད་དཔོན་ཉམས་ལེན་པ་ཚུ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་སྒེར་གྱི་ཁག་འབགཔ་གི་ལས་

གཡོགཔ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་གང་རུང་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་གི་སོྦྱང་བརྡར་

ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་

འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་ཆེན་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ང་༽ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ཚོང་ལཱ་གི་ཁྲིམས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ ཁག་

འབག་དང་གན་རྒྱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་དང་གོ་བ་

བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་རྩིས་པའི་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཅ༽ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལས་འབྲེལ་༼ལས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་རྩིས་པའི༽གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ འགན་རོགས་

འབད་དགོ། 

ཆ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱིས་ ཞལ་བཀོད་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་

འཐུས་མི་འབད་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཚོགས་ཆུང་༼ཕྱི་

ནང་གཉིས་༽ནང་ ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཉ༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆིངས་ཡིག་ མཐུན་གྲོས་

དང་ གན་འཛིན་གྱི་འཛིན་ཐོ་ཚུ་ དུས་མཐུན་འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་

ནང་ སྡེ་ཚན་ལུ་འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཏ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དགོ། 

ཐ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

ད༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ འགན་འཁྲི་འབག་དགོ། 

ན༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་གཞན་ག་ཅི་སོྤྲདཔ་ཅིག་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 
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རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན། 

གཞུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན་

གྱི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་ར་ རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ གཞུང་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་ནང་ རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་ནི་འདི་ཨིན། 

དེ་ཡང་ གཞུང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་འཁོན་འདུམ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ རྒྱལ་སྤྱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་

ཁྲིམས་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སོྡམ་ བོླ་རིག་རྒྱུ་དངོས་ རྒྱལ་སྤྱི་ཉེས་ལས་ཀྱི་ཁྲིམས་ དོན་གཅོད་མཐུན་

འབྲེལ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་ཚོགས་རྩིས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་དབང་དང་ཉེན་འགོག་ ཉེས་འགེལ་པའི་མོས་

མཐུན་ཁྲིམས་དོན་གྲོགས་རམ་དང་གཏེ་པོ་སོྤྲད་ལེན་ རྒྱལ་སྤྱི་འགྲོ་མ་མིའི་དབང་ཆའི་ཁྲིམས་ རྒྱལ་སྤྱི་སྐྱེ་

བོའི་ཁྲིམས་ རྒྱལ་སྤྱི་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་རྩིས་

པའི་གནད་དོན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སོྣན་ཕུལཝ་ཨིན། 

སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་གནད་དོན་

ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་བྱིནམ་ཨིན། 

སྡེ་ཚན་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་ལྟ་བཀོད་འོག་ལུ་ རོྩད་དཔོན་

གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགོ་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འདི་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་

འོགམ་གིས་སྦེ་ ཞིབ་རོགས་འབདཝ་ཨིན། 

 

༼༡༽  རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད། ༼རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིསཿ 

 

ཀ༽ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༥༡(༡) པ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་

ཚན་ ༦༧(༢) པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་

དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གང་རུང་ཅིག་བྱིན་ནི་ནང་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 
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ཁ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༥༢ པ་ལྟར་ མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ 

གཞུང་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཞུ་བ་འབད་དགོ། 

ག༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ལུ་ རོྩད་དོན་ཐོག་ལུ་ བཀའ་ཁྱབ་ཀྱི་གྲོས་

འཆར་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་དང་ལམ་སོྟན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

ང་༽ ཆིངས་ཡིག་བརྩམ་ནི་ མོས་མཐུན་བཟོ་ནི་ འཕྲི་སོྣན་འབད་ནི་དང་ ཆིངས་ཡིག་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་ནང་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་འདི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། 

ཅ༽ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་

མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

ཆ༽ ཕོྱགས་མང་མོས་མཐུན་ རྒྱལ་སྤྱི་ཉོག་འཛིང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ 

ལམ་སོྟན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ གཞན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཇ༽ མོས་མཐུན་གི་བྱ་རིམ་དང་ ཕོྱགས་མང་དང་ཟུང་ཕོྱགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ ཟིན་

འགོད་བཏབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ ལམ་སོྟན་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཉ༽ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་

བསྒྲིག་དགོ། 

ཏ༽ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགན་ཁུར་གྱི་ ནང་འཁོད་བསྟར་སོྤྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

ཐ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་སོླབ་སོྦྱང་བྱིན་དགོ། 

ད༽ མདོ་ཆེན་མེད་པའི་སྐབས་ ཁོའམ་མོ་གི་ལས་ཚབ་འབད་དགོ། 

ན༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་

གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ། 

པ༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ གན་

འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ དཔྱད་གཞིའི་འགན་འཛིན་ གན་རྒྱ་བཟུམ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ 

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། 

ཕ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 
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བ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༧.༤.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ། 

མ༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་ཚད་ལྡན་ཡིག་

ཆ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཙ༽ རོྩད་དཔོན་ཉམས་ལེན་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་གི་སོྦྱང་བརྡར་ཐོག་ལུ་ 

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཚ༽ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ མི་མང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་དང་གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་

རིམ་རྩིས་པའི་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

 

༼༢༽  རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གི་འགན་ཚད། ༼རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིསཿ 

ཀ༽ རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གང་

རུང་ཅིག་བྱིན་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་

ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། 

ཁ༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་ཆེན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ག༽ ཆིངས་ཡིག་བརྩམ་ནི་ མོས་མཐུན་བཟོ་ནི་ འཕྲི་སོྣན་འབད་ནི་དང་ ཆིངས་ཡིག་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་ནང་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། 

ང་༽ རོྩད་དཔོན་ཉམས་ལེན་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་སོྦྱང་བརྡར་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་

གྱིས་བཟོ་ཡོད་པའི་སོྦྱང་བརྡར་ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་

ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་ཆེན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 
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ཅ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ དྲི་བ་ སྒྲིག་གཞི་ ཉམས་ལེན་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྱབ་དབང་འོག་

ལུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

ཆ༽ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ མི་མང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་དང་གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་

རིམ་རྩིས་པའི་ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཇ༽ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ཞིབ་རོགས་འབད་

དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་

གི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཏ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཚོགས་ཆུང་༼ཕྱི་

ནང་གཉིས་༽ནང་ ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཐ༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ གན་

འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ དཔྱད་གཞིའི་འགན་འཛིན་དང་གན་རྒྱ་བཟུམ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ 

དུས་མཐུན་འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ལུ་ཞིབ་རོགས་

འབད་དགོ། 

ད༽ རོྩད་དཔོན་དང་རོྩད་དཔོན་གོངམ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་འབད་དགོ། 

ན༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

པ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་འགན་འཁྲི་འབག་དགོཔ་དང་། 

ཕ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་གཞན་ག་ཅི་སོྤྲདཔ་ཅིག་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 
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༼༣༽  རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད། ༼རྒྱལ་སྤྱི་ལས་དོན་དང་མཐའ་འཁོར་སྡེ་ཚན༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིསཿ 

ཀ༽ རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གང་

རུང་ཅིག་བྱིན་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། 

ཁ༽ ཆིངས་ཡིག་བརྩམ་ནི་ མོས་མཐུན་བཟོ་ནི་ འཕྲི་སོྣན་འབད་ནི་དང་ ཆིངས་ཡིག་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་ནང་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ག༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་

ཆེན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ང་༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་ཆེན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཉམས་ལེན་

པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་ དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་གི་སོྦྱང་

བརྡར་ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་

འབད་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ དྲི་བ་ སྒྲིག་གཞི་ ཉམས་ལེན་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྱབ་དབང་འོག་

ལུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

ཆ༽ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ མི་མང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་དང་གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་

རིམ་རྩིས་པའི་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་

འཛིན་ལུ་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

འོགམ་དང་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་

ཚོགས་ཆུང་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ། 
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ཏ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཚོགས་ཆུང་༼ཕྱི་

ནང་གཉིས་༽ནང་ ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ཐ༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ གན་

འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ དཔྱད་གཞིའི་འགན་འཛིན་དང་ གན་རྒྱ་བཟུམ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ 

དུས་མཐུན་འབད་དེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ནང་ སྡེ་ཚན་ལུ་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ད༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་ཚུ་འབད་དགོ། 

ན༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

པ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་དང་རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་འགན་འཁྲི་འབག་

དགོཔ་དང་། 

ཕ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་གཞན་ག་ཅི་སོྤྲདཔ་ཅིག་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 

 

 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། 
 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འདི་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་གིས་ གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་

གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་

ཡོད། དེ་མ་ཚད་ གཞུང་གིས་ དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཚེ་ ཁྲིམས་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་ ཆ་

གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གི་དབང་ཚད་འདི་ཡང་ 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༩ པ་དང་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་

ཁྲིམས་༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལས་ཁུངས་འདི་ ཡིག་ཚང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༧ པ་དང་འཁྲིལ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་

མདོ་ཆེན་གྱིས་ འགོ་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་བྱ་སྒོ་འདི་ཡང་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་དང་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་ བསྒྲུབ་དགོཔ་ཨིན། ལས་ཁུངས་འདི་གི་སྙན་ཞུ་འདི་ཡང་ 
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རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ལུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ནི་དང་ མི་མང་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་

གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་འགན་དབང་ཨིན། 

 

༼༡༽ མདོ་ཆེན་གྱི་འགན་ཚད། ༼ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་༽ 
 

མདོ་ཆེན་གྱིསཿ 

ཀ༽ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་དང་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་བྱ་

སྒོ་ཧྲིལ་བུམ་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ ལས་ཁུངས་ལུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མི་སོྟབས་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ། 

ག༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ། 

ང་༽ མི་མང་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

ཅ༽ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བ་བརྡ་

སོྤྲད་སྤེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལས་ མ་དངུལ་ཞུ་དགོ། 

ཆ༽ གཞུང་ལུ་ འཕྲི་སོྣན་འབད་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་

དགོ། 

ཇ༽ གཞུང་ལུ་སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཉ༽ ཟིན་འགོད་ཀྱི་ཁྱད་རྩལ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་པ་ལུ་སྤེལ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

ཏ༽ དཔྱད་ཡིག་དང་ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྱི་སྐོར་ལས་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་

དགོ། 

ཐ༽ དཔྱད་ཡིག་ཅིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གཞུང་ལས་ མངོན་གསལ་ཅན་དང་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་སོྟན་ཅིག་ཞུ་དགོ། 

ད༽ མངོན་གསལ་ཅན་དང་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་སོྟན་༼ཟིན་འགོད་བཀོད་རྒྱ༽ཐོག་ལུ་ ལྷན་ཁག་ 

ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སོྦྱང་བརྡར་བྱིན་དགོ། 

ན༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ འཇོན་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

པ༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ངོས་ལེན་གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ 

ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
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ཕ༽ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོཔ་དང་། 

བ༽ ཡིག་ཚང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 
 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་དང་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་

ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ར་ ཁོའམ་མོ་རའི་ འགན་ཁུར་འབག་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ནི་

འདི་ཨིན། རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ བྱ་སྒོ་འཐབ་དགོ་

པའི་འགན་དབང་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ 

གཞུང་གིས་དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ ཡང་ན་ ཞབས་

ཏོག་ལེ་ཤཱ་ཅིག་བྱིན་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་པ་གིས་མ་ཚད་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཡང་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དོ་རུང་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ལམ་

སོྟན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བརྩམ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལུ་ལཱ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། བྱ་སྒོ་དེ་ཚུ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ ཧེང་བཀལ་ཅིག་ཁག་གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་

ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གྲོས་འབུལ་ལས་ཚན་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོྤྲད་ལས་ཚན་དང་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ཨིན། 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་ལྟ་བཀོད་འོག་ལུ་ རོྩད་དཔོན་

གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགོ་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གཙོ་འཛིན་འདི་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིས་ 

ཞིབ་རོགས་འབདཝ་ཨིན། 
 

༼༡༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད། ༼ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག༽ 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིསཿ 

ཀ༽ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༩(༣) པ་དང་ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༥༡(༡) དང་ ༦༧(༢) པའི་ནང་གསལ་

བཞིན་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྱི་སྐོར་ལས་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོ། 

ཁ༽ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་ནིའི་འགན་སོྤྲད་འབད་དགོ། 
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ག༽ ཡིག་ཚང་འདི་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༥༢ པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ 

གཞུང་ ཡང་ན་ དྲི་གཏུགས་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཞུ་དགོ། 

ང་༽ རོྩད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་ནི་གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་

དཔོན་ རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ལུ་ ཞལ་བཀོད་དང་ལམ་སོྟན་ཚུ་

བྱིན་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་དང་རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིས་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་

དོན་བསམ་འཆར་ཚུ་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ལུ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཆ༽ རོྩད་རྙོག་དང་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་གི་སྐོར་ལས་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ དྲན་སྐུལ་འབད་དགོ། 

ཇ༽ ཡིག་ཚང་འདི་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༡(༢) པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ནི་ནང་ མདོ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།  

ཉ༽ ཡིག་ཚང་འདི་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༡(༣) པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ མི་མང་ལུ་ ཁྲིམས་

ཀྱི་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་ ཡང་ན་ གོ་རོྟགས་ལས་རིམ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ནང་ མདོ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་

རོགས་འབད་དགོ། 

ཏ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་སོླབ་སོྦྱང་བྱིན་དགོ། 

ཐ༽ མདོ་ཆེན་མེད་པའི་སྐབས་ ཁོའམ་མོ་གི་ལས་ཚབ་འབད་དགོ། 

ད༽ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ 

གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ དོན་འགྲེལ་འབད་དགོ། 

ན༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ མདོ་ཆེན་གྱིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་

ཡོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཉེར་ལེན་འབད་དགོ། 

པ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ མདོ་ཆེན་གྱིས་ ཞལ་བཀོད་གནང་

བའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ། 

ཕ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ མདོ་ཆེན་གྱི་ཞལ་བཀོད་དང་

འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཚོགས་ཆུང་༼ཕྱི་ནང་གཉིས་༽ནང་ 

ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 
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བ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་མདོ་ཆེན་གྱིས་ ནམ་རང་ཞལ་བཀོད་

གནང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ ཡང་ན་ ལྟ་བ་ཚུ་སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོ། 

མ༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ གན་རྒྱ་དང་ངོས་ལེན་གན་ཡིག་ཚུ་ 

ཚུལ་མཐུན་སྦེ་འཛིན་ཐོ་བཀོད་དགོ། 

ཙ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་བཀའ་སོླབ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

ཚ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༧.༤.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་དང་། 

ཛ༽ ནམ་ར་དགོས་མཁོ་འཐོན་རུང་འགན་ཁུར་གཞན་ག་ཅི་སོྤྲད་ཅིག་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 

 

༼༢༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གི་འགན་ཚད། ༼ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག༽ 
 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིསཿ 

ཀ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་

འཆར་ཚུ་ འཇོན་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། 

ཁ༽ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། 

ག༽ ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༡(༢) པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་

ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་མདོ་ཆེན་ལུ་ ཞིབ་

རོགས་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༡(༢) པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ མི་མང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་

བརྡ་སྤེལ་ནི་ ཡང་ན་ གོ་རོྟགས་ལས་རིམ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་དང་

མདོ་ཆེན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ དྲི་བ་ སྒྲིག་གཞི་ ཉམས་ལེན་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྱབ་དབང་འོག་

ལུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

ཆ༽ བཅའ་ཁྲིམས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ དོན་

འགྲེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 
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ཇ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་

བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཉེར་ལེན་འབད་དགོ། 

ཉ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཏ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱིས་ ཞལ་བཀོད་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་

འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ། 

ཐ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཚོགས་ཆུང་༼ཕྱི་

ནང་གཉིས་༽ནང་ ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 

ད༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱིས་ ནམ་རང་ཞལ་བཀོད་གནང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ ཡང་ན་ ལྟ་བ་ཚུ་སྐད་སྒྱུར་

འབད་དགོ། 

ན༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ གན་རྒྱ་དང་ངོས་ལེན་གན་ཡིག་ཚུ་ 

དུས་མཐུན་འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་འཛིན་ཐོ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ལུ་ཞིབ་རོགས་

འབད་དགོ། 

པ༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཕ༽ རོྩད་དཔོན་དང་རོྩད་དཔོན་གོངམ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་དགོ། 

བ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

མ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ འགན་འཁྲི་འབག་དགོཔ་དང་། 

ཙ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་གཞན་ག་ཅི་སོྤྲདཔ་ཅིག་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 
 

༼༣༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་གི་འགན་ཚད། ༼ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག༽ 

རོྩད་དཔོན་གོངམ་གིསཿ 

ཀ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ འཇོན་ཚད་དང་

ལྡན་པའི་ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། 



 རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་ འགན་དབང་ལམ་སྟོན།                   

  42 
 

ཁ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ དྲི་བ་ སྒྲིག་གཞི་ ཉམས་ལེན་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གྱི་

ཁྱབ་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་

དགོ། 

ག༽ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་བརྩམས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ དུས་མཐུན་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ 

གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ དོན་འགྲེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་

ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཅ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ ཀྱིས་ འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་

ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཉེར་ལེན་འབད་དགོ། 

ཆ༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་དང་རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཟིན་འགོད་

བཏབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཇ༽ ཞལ་བཀོད་གནང་བའི་ཚེ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་དགོ། 

ཉ༽ ནམ་རང་ཞལ་བཀོད་གནང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ ཡང་ན་ ལྟ་བ་ཚུ་སྐད་སྒྱུར་འབད་

དགོ། 

 

ཏ༽ ཤུལ་མའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ གན་རྒྱ་དང་ངོས་ལེན་གན་ཡིག་ཚུ་ 

དུས་མཐུན་འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་འཛིན་ཐོ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ལུ་ཞིབ་རོགས་

འབད་དགོ། 

ཐ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་དགོ། 

ད༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་སོྟན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

ན༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་གཞན་ག་ཅི་སོྤྲདཔ་ཅིག་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 
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༼༤༽ ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གི་འགན་ཚད། ༼ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག༽ 
 

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གིསཿ 

ཀ༽ དབང་འཛིན་དང་གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་འཁོད་ དུས་དང་དུས་སུ་ ཁྲིམས་དོན་

གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཁ༽ ཁྲིམས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ག༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་འབོྱར་བའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་དོགས་སེལ་ཚུ་ དོན་འགྲེལ་འབད་

ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཁས་ལེན་གན་འཛིན་དང་ གན་ཡིག་ གན་འཛིན་ དེ་ལས་གཞན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་དང་ 

རྒྱབ་སོྣན་གྱི་དོན་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 

ཅ༽ མི་མང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ སྤེལ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཆ༽ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་འཛིན་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ ག་

བསྡུར་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཡང་ན་ ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཚུ་

བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ 

ཇ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ ཉིན་དེབ་གསར་སོྟན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འགྱུར་བཅོས་

དང་ ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ། 

ཉ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་ གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་ 

གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ། 

ཏ༽ འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ གོངམ་གིས་ ནམ་རང་བཀའ་སོླབ་གནང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་

བསྒྲུབ་དགོ། 
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ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན། 

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ དཔྱད་ཡིག་དང་བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་ནིའི་འགན་དབང་ཡོདཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ བོླན་ཆེན་གྱིས་རྒྱབ་སོྣན་གནང་ཡོད་མི་དང་

འཁྲིལ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་བསྐྱར་ཞིབ་

ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ 

ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་པ་གཙོ་བོ་ཅིག་དང་ ཁྲིམས་ག་རའི་བཅོལ་འཇོག་འབད་ས་ཅིག་སྦེ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་

བ་གིས་མ་ཚད་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་རོྩདཔ་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་

ཀྱི་ཁྱད་རྩལ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ དགོས་མཁོའི་སོྦྱང་བརྡར་ཚུ་ཡང་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་ལྟ་བཀོད་འོག་

ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགོ་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གཙོ་འཛིན་འདི་ཡང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་

འཛིན་འོགམ་གིས་ ཞིབ་རོགས་འབདཝ་ཨིན། 

 

༼༡༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད། ༼ཟིན་འགོད༽ 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིསཿ 

ཀ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༤ དང་ ༦༠(༡) པའི་

ནང་གསལ་བཞིན་ གཞུང་གིས་ ཡིག་ཚང་འདི་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་ 

ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ འགོ་

ཁྲིད་འབད་དགོ། 

ཁ༽ དཔྱད་ཡིག་ཅིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གཞུང་ལས་ མངོན་གསལ་ཅན་དང་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་སོྟན་ཅིག་ཞུ་དགོ།  

ག༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ མངོན་གསལ་ཅན་དང་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་

སོྟན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

ང་༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༥༦ པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ 

མངོན་གསལ་ཅན་དང་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་སོྟན་འདི་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་

ཚུ་ ཁྲིམས་ཚིག་ནང་ལུ་བསྒྱུར་དགོ། 
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ཅ༽ སྡེ་ཚན་འདི་གི་རོྩད་དཔོན་གོངམ་གིས་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཆ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༥༧་པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ 

ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་

འབད་དགོ། 

ཇ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༥༨པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ 

གལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ བཀའ་སོླབ་གནང་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྐབས་

ལུ་ དངོས་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཉ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༥༩པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ 

དངོས་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཟིན་འགོད་ལག་དེབ་

ཚུ་བརྩམ་དགོ། 

ཏ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༠(༢) པའི་ནང་གསལ་

བཞིན་ ཁྲིམས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་གཞུང་ལུ་ འཕྲི་སོྣན་གྱི་

དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོ། 

ཐ༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༠(༣) པའི་ནང་གསལ་

བཞིན་ བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

ཕན་གྲོགས་འབད་ནི། 

ད༽ འབྲུག་གི་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༠(༤) པའི་ནང་གསལ་

བཞིན་ བསྐྱར་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་སྟེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འགལ་བ  ཡང་ན་ འདྲ་བཤུས་

མེདཔ་བཟོ་ནི། 

ན༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ 

བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ འཇོན་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

པ༽ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་སྐོར་ལས་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་འོགམ་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། 
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ཕ༽ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་བྱུང་རུང་ དཔྱད་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལུ་ བརྡ་དོན་

ཚུ་བྱིན་དགོ། 

བ༽ ལས་ཁུངས་འདི་ལུ་ ཟིན་འགོད་ཀྱི་ཁྱད་རྩལ་བྱིན་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

མ༽ རོྩད་དཔོན་དང་རོྩད་དཔོན་གོངམ་ཚུ་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཁྱད་རྩལ་བྱིན་ནི་ནང་ འབད་རོྩལ་བསྐྱེད་

དགོ། 

ཙ༽ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་དང་གོམས་འདྲིས་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

ཚ༽ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་

འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 

ཛ༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ 

གཞི་བསྟུན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་

འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཝ༽ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ཚུ་གིས་ མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་མི་དང་

འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 

ཞ༽ ལས་ཁུངས་འགོ་འཛིན་གྱི་བཀའ་སོླབ་ ཡང་ན་ ཞལ་བཀོད་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོ། 

ཟ༽ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལས་སྡེའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ནང་ བཅའ་

མར་གཏོགས་དགོ། 

འ༽ འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཟིན་འགོད་ལག་དེབ་ཀྱི་འཛིན་ཐོ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་

སྦེ་བཀོད་དགོ། 

ཡ༽ གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་ གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 

ར༽ ནམ་ར་དགོས་མཁོ་བྱུང་རུང་ འགན་སོྤྲད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་བྱ་སྒོ་གཞན་གང་རུང་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོཔ་དང་། 

ལ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་སོླབ་སོྦྱང་བྱིན་དགོ། 

 

༼༢༽ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གི་འགན་ཚད། ༼ཟིན་འགོད༽ 

རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གིསཿ 

ཀ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 
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ཁ༽ དུས་དང་དུས་སུ་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་

ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ། 

ག༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའ་དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ། 

ང་༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ 

ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཅ༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ 

གཞི་བསྟུན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་

འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཆ༽ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ཚུ་གིས་ མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་མི་དང་

འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 

ཇ༽ སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་ ཡང་ན་ བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 

ཉ༽ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལས་སྡེའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ནང་ བཅའ་

མར་གཏོགས་དགོ། 

ཏ༽ འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཟིན་འགོད་ལག་དེབ་ཚུ་ དུས་མཐུན་འབད་ནི་ནང་ 

སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཐ༽ རོྩད་དཔོན་དང་རོྩད་དཔོན་གོངམ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་བཟང་པོ་བྱིན་དགོ། 

ད༽ གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་

དང་། 

ན༽ ནམ་ར་དགོས་མཁོ་བྱུང་རུང་ འགན་སོྤྲད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་བྱ་སྒོ་གཞན་གང་རུང་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོཔ་དང་། 

 

༼༣༽ རོྩད་དཔོན་གོངམ་གི་འགན་ཚད། ༼ཟིན་འགོད༽ 

རོྩད་དཔོན་གོངམ་གིསཿ 

ཀ༽ སྡེ་ཚན་གྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་

འབད་དགོ། 
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ཁ༽ དུས་དང་དུས་སུ་ལུ་ རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ ཡང་ན་ 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་

ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ། 

ག༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

བཟོ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ང་༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ 

ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཅ༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ 

གཞི་བསྟུན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སོྦྱང་ཚན་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་གི་ཐོག་

ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཆ༽ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ཚུ་གིས་ མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་མི་དང་

འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 

ཇ༽ སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་ ཡང་ན་ བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོ། 

ཉ༽ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལས་སྡེའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ནང་ བཅའ་

མར་གཏོགས་དགོ། 

ཏ༽ འབྲེལ་གཏུག་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཟིན་འགོད་ལག་དེབ་ཚུ་ དུས་མཐུན་འབད་ནི་ནང་ 

སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཐ༽ གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་

དང་། 

ད༽ ནམ་ར་དགོས་མཁོ་བྱུང་རུང་ འགན་སོྤྲད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་བྱ་སྒོ་གཞན་གང་རུང་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་བསྒྲུབ་དགོཔ་དང་། 

ན༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་དགོ། 

 

༤༽ ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གི་འགན་ཚད། ༼ཟིན་འགོད༽ 

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ་གིས༔ 

ཀ༽ དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་
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ཕུལ་ནི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ དེ་ལས་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ འཐབ་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་

དགོ།  

ཁ༽ ལག་དེབ་ ལམ་སོྟན་ ཁྲིམས་དང་ཡན་ལག་ཁྲིམས་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ 

འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ག༽ གན་འཛིན་དང་ འགན་ཚད་ གསར་བསྐོས་ ཞིབ་འཚོལ་ དེ་ལས་ གན་ཡིག་གམ་ ཁག་

འབག་ཡིག་འཛིན་ གཞན་ཁས་ལེན་ཡིག་གུ་རྩིས་པའི་ བོླ་འདོད་ཅན་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ གྲ་

སྒྲིག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ང་༽ དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་ 

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ།  

ཅ༽ རོྩད་དཔོན་ཡིག་ཚང་གིས་ འགན་སོྤྲད་ལྟར་ ཡིག་འཛིན་གཞན་གང་རུང་ཅིགཐ་ ཟིན་འགོད་

འབད་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཆ༽ དཔྱད་ཡིག་དང་ ཡན་ལག་ཁྲིམས་ཚུ་ ཟིན་འགོད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་དང་ ཡིག་འཛིན་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་བསྐྱར་ཞིབ་ ག་བསྡུར་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་

ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཇ༽ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཡིག་འཛིན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ལུ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནི་ལུ་ འགན་རོགས་འབད་དགོ། 

ཉ༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཞལ་འཛོམས་དང་ གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ནང་གྲལ་

གཏོགས་འབད་དགོ། 

 

ཡིག་ཚང་གི་ཞབས་ཏོག། 

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན། 

 

ཡིག་ཚང་གི་བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལས་ཚན་ མཁོ་སྒྲུབ་ལས་ཚན་ དཔེ་

མཛོད་ལས་ཚན་བཅས་ ལས་ཚན་ཁག་གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་

ག་ཅི་འབད་རུང་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་འཇོན་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ 
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ཐིམ་ཕུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་ཚུན་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་བྱིན་ནི་ལུ་གཙོ་

བོར་བཏོནམ་ཨིན། 

དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚུ་བདག་

འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཞགཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ཡིག་ཚང་གིས་ རོྩད་གཞི་ཚུ་

ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་འབད་བའི་སྐབས་ མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་ནི་དང་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ 

ཉིན་བསྟར་གྱི་འགྲུལ་འཐུས་དང་ཟས་འཐུས་ཚུ་ཡང་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་སོྤྲད་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་

ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་མ་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན། 

དེ་ཡང་ ཡིག་ཚང་གི་རོྩད་གཞི་ཚུ་ རོྫང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕྱེ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ ལོ་བསྟར་

བཞིན་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དེ་ཚུ་ནང་ རོྩད་གཞི་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ 

དྲང་དཔོན་ཚུ་གིས་ ནམ་འབོད་བཀུག་མཛདཔ་ཅིག་ སྙན་གསན་འབད་བར་ལོྷད་དགོཔ་ལས་ འགྲོ་

འགྲུལ་འབད་དགོཔ་ཚར་ལེ་ཤཱ་བྱུངམ་ཨིན།  

དཔེ་མཛོད་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་མཛོད་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ མི་སོྟབས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་

ཚན་འོག་གི་ཞིབ་འཚོལ་ལས་ཚན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དེ་གི་

བདག་འཛིན་དང་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ལས་རོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་གི་འོག་ལུ་

བསྡབས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་ བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འགོ་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 

 

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད། 

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིསཿ 

ཀ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་

གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གཡོག་

གི་འགྲེལ་བཤད་གཞན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱ་སྒོ་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ ནམ་ར་དགོས་མཁོ་བྱུང་རུང་ ཡིག་ཚང་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ག༽ ཡིག་ཚང་གི་མཁོ་ཆས་དང་ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཡིག་ཚང་གི་ཞལ་འཛོམས་དང་གཞན་བྱ་སྒོའི་རིགས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་དང་ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 
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ཅ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ མདོ་ཆེན་དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ 

ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འདྲེན་དང་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་

དགོ། 

ཆ༽ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་བཀོད་པའི་འཆར་དངུལ་དང་འཁྲིལ་ མ་དངུལ་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་

དགོཔ་དང་། 

ཇ༽ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་གྱི་འཛིན་ཐོ་ཚུ་ བདག་འཛིན་

འཐབ་སྟེ་བཞག་དགོ། 

 

དཔེ་མཛོད་ལས་ཚན། 

དཔེ་མཛོད་ལས་ཚན་གྱིས་ སོླབ་རིག་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཀི་དེབ་སྦེ་ལག་ལེན་

འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ ཁྲིམས་དོན་གསར་ཤོག་ ཁྲིམས་གཞིའི་

རིག་པ་ ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཀི་དེབ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་

བཞགཔ་ཨིན། དོ་རུང་ དཔེ་མཛོད་འདི་གིས་ ཟིན་འགོད་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཚུའི་བཅོལ་འཇོག་

འབད་མི་ཅིག་སྦེ་ ཕན་ཐབས་སྒྲིགཔ་ཨིན། 
 

དཔེ་གཉེར་པའི་འགན་ཚད། 

དཔེ་གཉེར་པ་གིསཿ 

ཀ༽ ཡིག་ཚང་གི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཀི་དེབ་ཚུ་ ཨང་གྲངས་བཀོད་དེ་དུས་མཐུན་འབད་བཞག་དགོ། 

ག༽ ཀི་དེབ་སོྤྲད་ཐོ་དང་ལེན་ཐོ་སོ་སོར་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་བཞག་དགོ། 

ང་༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ གཞི་བསྟུན་འབད་ནི་ ལུང་འདྲེན་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 

ཅ༽ ཡིག་ཚང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ མང་ཆེ་ཤོས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཀི་དེབ་ཚུ་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་

དེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོ། 

ཆ༽ སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་གཞན་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ཐོ་

ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། 
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ཇ༽ རོྩད་གཞི་མཇུག་བསོྡམས་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ རོྩད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ རོྩད་གཞིའི་ཡིག་སོྣད་ཚུ་ 

བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 

ཉ༽ གློག་ཐོག་ཁྲིམས་འབྲེལ་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

ཏ༽ གློག་ཐོག་ཐབས་རིག་ཚུ་ གསར་འཚོལ་འབད་ནི་དང་ སྔ་སོྤྲད་གློག་ཐོག་ཁྲིམས་འབྲེལ་དཔེ་

མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ། 

ཐ༽ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་རོྩད་དཔོན་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་

འཁྲུན་ཆོད་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ གློག་

ཐོག་གཏན་མཛོད་ནང་བཙུགས་བཞག་དགོཔ་དང་། 

ད༽ ལས་ཁུངས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་དཔེ་

སྐྲུན་འབད་དགོ། 

 

 

མི་སོྟབས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན། 
 

མི་སོྟབས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཐབས་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་

བཙུགས་ ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ མི་སོྟབས་དང་འབྲེལ་

བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབདཝ་ཨིན། དོ་རུང་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ མི་

སོྟབས་དགོས་མཁོའི་ཐད་ལུ་ སྐབས་བབས་བརྡ་དོན་ ཡང་ན་ གནས་སྡུད་ཚུ་བཞག་ནི་ མི་སོྟབས་འཆར་

གཞི་དང་གཡོག་བཙུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སོྦྱང་བརྡར་/གྲོས་འཛོམས་/ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ 

ཞིབ་རོགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལས་གཡོག་པའི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ 

ལེགས་བཅོས་དང་བསམ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་ལྟ་བཀོདཔ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

གཞན་ཡང་ ལས་སྡེའི་ཞི་གཡོག་ག་རའི་དོན་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་ གདམ་འཐུ་ སོྦྱང་བརྡར་དང་གཞན་

མི་སོྟབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣའི་བྱ་རིམ་བསྒྲུབ་ནི་ནང་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་གིས་མ་ཚད་ ངལ་གསོ་ ངལ་

གསོའི་དངུལ་འཐུས་དང་ ལས་གཡོག་པའི་གནས་སོར་ཁ་གསལ་ཚུ་ཡང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞགཔ་ཨིན། 

དེ་གིས་མ་དོ་བར་ ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་དང་གྲོས་བསྟུན་
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ཐོག་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ཡུན་རིང་དང་ཡུན་ཐུང་གི་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། མི་

སོྟབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་འདི་གི་བདག་སྐྱོང་གི་ལཱ་ ལྟ་རོྟག་འབདཝ་ཨིན། 
 

མི་སོྟབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད། 

མི་སོྟབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིསཿ  

ཀ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་

སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་གསལ་དང་ གཞན་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་འཁྲིལ་བྱ་སྒོ་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ ཡིག་ཚང་འོག་གི་ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སོྦྱང་བརྡར་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ག༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ མདོ་ཆེན་དང་རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ཚུ་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ 

ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་དགོས་མཁོའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ལྟ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ང་༽ ཡིག་ཚང་འདི་གི་ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཚུ་ལུ་ དུས་ཐུང་དང་དུས་རིང་སོླབ་སོྦྱང་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་

དངུལ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་། 

ཅ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ མདོ་ཆེན་དང་རོྩད་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ཚུ་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ ལོ་

ལྔའི་མི་སོྟབས་འཆར་གཞི་ཨམ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ། 

 

འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད། 

འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱིསཿ 

ཀ༽ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཁ༽ གལ་སྲིད་ ཁྲིམས་གསརཔ་ཅིག་བརྩམ་དགོ་པའི་རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་བཟོའི་

གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི་ནང་ དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་འབད་དགོ། 

ག༽ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་འགན་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་  ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུ་ནང་ 

གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ། 
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ང་༽ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་

འབད་དགོ། 

ཅ༽ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཆ༽ ལོ་བསྟར་འཆར་བཀོད་དང་འཆར་དངུལ་བཀོད་སྒྲིག་གི་ལཱ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ། 

ཇ༽ ཟླ་ངོ་གསུམ་རེ་ན་ཚར་རེ་བསྐྱར་ཞིབ་ ལོ་ཕྱེད་ཕྱེད་བར་དང་ ལོ་བསྟར་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་

བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

ཉ༽ ལྟ་རོྟག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལམ་སོྟན་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཏ༽ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་གི་འགན་དབང་ལེན་དགོ། 

ཐ༽ ཞིབ་འཚོལ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཞིབ་འཇུག་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ། 

ད༽ ཞིབ་རོགསཔ་ བདག་སྐྱོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་དང་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་

གཡོགཔ་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་། 

ན༽ དུས་དང་དུས་སུ་ འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ། 

 

རོྫང་ཁ་ཁྱད་རྩལ་ལས་ཚན། 

རོྫང་ཁ་ཁྱད་རྩལ་ལས་ཚན་འདི་ལུ་ ཨིང་ལིཤ་ལས་རོྫང་ཁའི་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་སྐད་སྒྱུར་གྱི་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཡོད། དོ་རུང་ ལས་ཚན་འདི་གིས་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཞུ་ཐངས་བཅའ་ཐངས་དང་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་ སྡེབ་སོྦྱར་དང་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་སོགས་

ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་

སོྦྱང་བརྡར་དང་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། 

རོྫང་ཁ་ཁྱད་རྩལ་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད།  

རོྫང་ཁ་ཁྱད་རྩལ་འགོ་དཔོན་གྱིསཿ 

ཀ༽ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་ནང་ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཞིབ་

རོགས་འབད་དགོ། 

ཁ༽ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ག༽ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཞུ་འབུལ་ཚུ་ དབྱིན་སྐད་དང་རོྫང་ཁ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོ། 

ང་༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རོྫང་ཁ་ཁྱད་རྩལ་གྱི་སོྦྱང་བརྡར་བྱིན་དགོ། 
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ཅ༽ རོྩད་དཔོན་ཚུ་དང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཕོྲ་མཐུད་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཚུ་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཆ༽ རོྫང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནི་དང་སླབ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་དགོཔ་དང་། 

ཇ༽ རོྫང་ཁ་རོྩམ་རིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ ཡིག་ཚང་ལུ་མཁོ་བའི་རོྫང་ཁའི་ཞིབ་

འཚོལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ།  

 

ཞིབ་འཚོལ་ལས་ཚན། 

ཞིབ་འཚོལ་ལས་ཚན་གྱིས་ ཁྲིམས་ལུགས་ཡར་དྲག་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་དོན་

ཡིག་འཛིན་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། དེ་

མ་ཚད་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཡིག་ཚང་གི་ཞིབ་འཚོལ་དུས་དེབ་ཚུ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་

འབདཝ་མ་ཚད་ ཡིག་ཚང་གི་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚུ་ དཔེ་སྐྲུན་དང་གཏན་མཛོད་ནང་བཙུགས་

བཞགཔ་ཨིན། 

 

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན། 

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཡིག་ཚང་འདི་གིས་ ཡིག་ཚང་བྱ་སྒོ་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རྙིངམ་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་སྟེ་ དེང་

སང་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། བརྡ་དོན་

འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་བྱ་སྒོ་ག་ཅི་ར་འཐབ་རུང་ དེ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་ ནུས་རྩལ་

ཅན་ འཇོན་ཐང་ཅན་དང་ཁེ་འབབ་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་

རིག་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཡོད། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་རོྩད་གཞིའི་བྱ་རིམ་དང་ 

ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རྙིངམ་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟེ་ དངོས་མེད་སྙན་གསན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཞི་

བཙུགས་འབད་མི་དེ་གིས་ རོྩད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ཁེ་འབབ་ཅན་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་

ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་ཉེན་སྲུང་དང་འཇོན་ཚད་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་བ་ལྷགཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། སྡེ་ཚན་གྱིས་ 

རོྩད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ནང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་མེན་

པར་ གཞུང་ནང་འཁོད་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་སྦེ་ལཱ་
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འབདཝ་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འགོ་

འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 

སྤྱིར་བཏང་སྡེ་ཚན་འདི་གི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་

འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ཚུ་ཡངཿ 

༡༽ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་སྒྲིག་བཀོད་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་དུས་མཐུན་ཚུ་འབད་དགོ། 

༢༽  ས་གནས་ཡོངས་འབྲེལ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་འབྲེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༣༽ བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ། 

༤༽ གློག་རིག་རིམ་ལུགས་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་བཏུབ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༥༽  གནད་སྡུད་དང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༦༽ གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་དང་ གློག་རིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དུས་མཚམས་བཟུང་སྟེ་ འདྲ་བཟོ་བཞག་

དགོ། 

༧༽ རིམ་ལུགས་དང་གློག་རིམ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་འགན་ཁུར་

འབག་དགོ། 

༨༽ ཞབས་ཏོག་ཕྱིར་སོྤྲད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གློག་རིག་བྱ་རིམ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་

གཏང་དགོ། 

༩༽ ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་གློག་རིག་སྐྱོན་སེལ་དང་ གུ་གཱལ་རིམ་ལུགས་ལག་

ལེན་ལ་སོགས་པ་ནང་ སོྦྱང་བརྡར་བྱིན་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ལག་ལེན་དར་ཁྱབ་

གཏང་དགོ། 

༡༠༽ ཡིག་ཐོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོ། 

༡༡༽ སྲ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གསལ་བཀོད་བྱིན་དགོཔ་མ་

ཚད་ ཉོག་མེད་ཡི་གུ་ལེན་དགོ། 

༡༢༽ གློག་རིག་/ཡོངས་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་སྐྱོན་སེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་

དགོ། 

༡༣༽ རླུང་འཕྲིན་མཐུད་ཆས་རིམ་བསྒྲིག་འབད་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་རིམ་ལུགས་ཐོག་ཁར་ 

ལག་ལེན་པའི་ཁ་བྱང་ཚུ་བཟོ་བྱིན་དགོཔ་དང་། 

༡༤༽ ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་དང་གཞན་མཉེན་ཆས་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ། 
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༼༡༽ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད། 
 

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིསཿ 

ཀ༽ བྱ་སྒོ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ལཱ་གཡོག་འགྲེལ་

བཤད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་དང་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་ ལྟ་རོྟག་འབད་

དགོ། 

ག༽ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་དང་ ལག་ལེན་སོྦྱང་བརྡར་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཡིག་

ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་གི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ 

ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

ང་༽ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་ ལྟ་རོྟག་

འབད་དགོ། 

ཅ༽ ཡིག་ཚང་གློག་ཐོག་ལག་ལེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ། 

ཆ༽ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོྤྲད་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གློག་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་

དགོ་པའི་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དགོ། 

ཇ༽ འཕྲུལ་རིག་གསརཔ་ཐོན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་དང་ལེན་འབད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་

བཟོ་དགོ། 

ཉ༽ ཉེན་སྲུང་ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ཚུ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

ཏ༽ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་/བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགན་

རོགས་པ་ཚུ་ལུ་ བསླབ་སོྟན་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་ནིའི་ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 

ཐ༽ མཉེན་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ། 

ད༽ ལས་དོན་/རིམ་དཔྱད་པ་སྦེ་ བྱ་སྒོ་འཐབ་དགོ། 

ན༽ ཡིག་ཚང་འདི་གི་ ཁྲིམས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་ཐབས་རིམ་ལུགས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་དང་། 

པ༽ གཞན་ལཱ་འགན་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཞན་གྱི་གཙོ་འཛིན་གང་རུང་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་འབད་དགོ། 
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༼༢༽ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད། 

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིསཿ 

ཀ༽ བྱ་སྒོ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ལཱ་གཡོག་འགྲེལ་

བཤད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ ཡིག་ཚང་འདི་གི་ ཁྲིམས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་ཐབས་རིམ་ལུགས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 

ག༽ ཡིག་ཚང་ནང་ འཇོན་དྲག་ཅན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་འབྲེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

ང་༽ གནད་སྡུད་དང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

ཅ༽ གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་དང་ གློག་རིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དུས་མཚམས་བཟུང་སྟེ་ འདྲ་བཟོ་བཞག་

དགོ། 

ཆ༽ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ། 

ཇ༽ རིམ་ལུགས་དང་གློག་རིམ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་འགན་ཁུར་

འབག་དགོ། 

ཉ༽ ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་གློག་རིག་སྐྱོན་སེལ་དང་ གུ་གཱལ་རིམ་ལུགས་ལག་

ལེན་ལ་སོགས་པ་ནང་ སོྦྱང་བརྡར་བྱིན་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ལག་ལེན་དར་ཁྱབ་

གཏང་དགོ། 

ཏ༽ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བསྡུ་ལེན་ ལག་ལེན་པའི་ངོས་ལེན་བརྟག་དཔྱད་དང་ རིམ་ལུགས་

གཡོག་བཀོལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་དགོ། 

ཐ༽ ཡིག་ཐོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོ། 

ད༽ གློག་རིག་/ཡོངས་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་སྐྱོན་སེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་

དགོ། 

ན༽ གློག་རིག་/ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྲ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་

གསལ་བཀོད་བྱིན་དགོཔ་དང་། 
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པ༽ ཞབས་ཏོག་ཕྱིར་སོྤྲད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གློག་རིག་བྱ་རིམ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་

གཏང་དགོ། 

 

༼༣༽ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགན་རོགས་པའི་འགན་ཚད།  

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགན་རོགས་པ་གིསཿ 

 

ཀ༽ བྱ་སྒོ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ལཱ་གཡོག་འགྲེལ་

བཤད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ ཡིག་ཚང་འདི་གི་ ཁྲིམས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་ཐབས་རིམ་ལུགས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 

ག༽ ཡིག་ཚང་ནང་ འཇོན་དྲག་ཅན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་འབྲེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

ང་༽ གློག་རིག་/ཡོངས་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་སྐྱོན་སེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་

དགོ། 

ཅ༽ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་དོན་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་དུས་མཐུན་འབད་དགོ། 

ཆ༽ རླུང་འཕྲིན་མཐུད་ཆས་རིམ་བསྒྲིག་འབད་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་རིམ་ལུགས་ཐོག་ཁར་ 

ལག་ལེན་པའི་ཁ་བྱང་ཚུ་བཟོ་བྱིན་དགོ། 

ཇ༽ ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་དང་གཞན་མཉེན་ཆས་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ། 

ཉ༽ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན/བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་

རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

ཏ༽ ལག་ལེན་སོྦྱང་བརྡར་བྱིན་ནི་ནང་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་ལུ་ཞིབ་

རོགས་འབད་དགོཔ་དང་། 

ཐ༽ ལས་སྡེ་འདི་གི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱུ་དངོས་༼ཡོངས་འབྲེལ་ཐབས་འཕྲུལ་

དང་སར་བར༽ ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། 
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བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྡ་དོན་ཞབས་ཏོག། 

བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྡ་དོན་ལས་ཚན་འདི་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཡིག་ཚང་

གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། ལས་ཚན་འདི་གིས་ གལ་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཡིག་ཚང་གི་ཧོངས་ལས་ བརྡ་

དོན་དང་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་སྒྲིགཔ་མ་ཚད་ ཡིག་ཚང་གི་དངོས་འབྲེལ་པ་

སྦེ་ བརྡ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལས་ཚན་

འདི་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདོང་ཁར་ ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་འཐོན་ནི་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་འབད་ནི་

དང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འདྲི་བཀོད་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡོདཔ་

ཨིན། 

 

བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད། 

བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོན་གྱིསཿ 

ཀ༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་

གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གཡོག་

གི་འགྲེལ་བཤད་གཞན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱ་སྒོ་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ ཡིག་ཚང་གི་བརྡ་བརྒྱུད་མགྲིན་ཚབ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

ག༽ དགོས་མཁོ་འཐོན་ཚེ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་ཚང་ལྟ་སྐོར་ ཡང་ན་ 

ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་དགོ། 

ང་༽ ཡིག་ཚང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་བྱིན་ཏེ་དུས་མཐུན་འབད་དགོ། 

ཅ༽ ཡིག་ཚང་གི་འབྲེལ་དོན་ཐད་ མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ། 

ཆ༽ ཡིག་ཚང་གི་འབྲེལ་དོན་སྐོར་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ། 

ཇ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ དུས་མཐུན་འབད་དགོ། 

ཉ༽ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་ནང་ ཡིག་ཚང་ལུ་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ། 

ཏ༽ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་འདི་གི་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་

འབྲེལ་འབད་དགོ། 

ཐ༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ཡིག་ཚང་ལས་གཡོགཔ་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་

དགོ། 
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ད༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གསལ་བཀོད་

འབད་དགོ། 

ན༽ རོྩད་གཞི་ཕྱི་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ རོྩད་གཞིའི་སྐོར་ལས་གནས་ཚུལ་

དུས་མཐུན་འབད་དགོ། 

པ༽ དགོས་མཁོ་འཐོན་ཚེ་ བརྙན་སོྟན་ འདྲ་པར་ གློག་བརྙན་ ཡང་ན་ གྲོས་ཆོད་ཟིན་འགོད་དང་ 

དེའི་པར་སྐྲུན་དང་དཔེ་སྐྲུན་རྩིས་པའི་འཛིན་ཐོ་གཞན་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་དང་། 

ཕ༽ གཞན་ཡང་འགན་སོྤྲད་འབད་ཡོད་པའི་གང་རུང་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་འཐབ་དགོ། 

 
 

༡༽ ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་འཆར་གྱི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་གྱི་རྒྱུན། 
 

ཀ༽ རེའུ་མིག་གི་རྒྱུན། 

 

 

 
 

Cabinet 
Secretariat  

Proponent/PPD Chief Legal 
Officer 

Relevant Legal 
Officer 

(1) 
 
(4) 

(3)             (2) 

(5) 
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ཁ༽ བྱ་རིམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད། 

 

བྱ་རིམ། བྱ་རིམ་མིང་། འགན་ཁག་ཅན་གྱི་རྩ་བོ། བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད། 

༡ ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་

འཆར་གྱི་མཁོ་བརྗོད། 

གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་/སྲིད་

བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་

ཚན། 

 

༢ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་

དོན་འགོ་དཔོན་ལུ་

འགན་སོྤྲད་འབད་ནི། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་

དཔོན། 

 

༣ ཁྲིམས་བཟོ་གྲོས་

འཆར་གྱི་ཟིན་འགོད་

ཕུལ་ནི། 

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་དོན་

འགོ་དཔོན། 

ཁྲིམས་བཟོ་/སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲོས་

འཆར་ཟིན་འགོད་བཏབ་སྟེ་ ཁྲིམས་

དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་

ནི། 

༤ ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་

/སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་

གཞི་སྡེ་ཚན་ལུ་གཏང་

ནི། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་

དཔོན། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

གྱིས་ གྲོས་འཆར་ཟིན་འགོད་འདི་ 

ཁྲིམས་མཐུན་ཡོད་མེད་བལྟ་ཞིབ་

འབད་ཞིནམ་ལས་ མདུན་ཕུལ་གྱི་

དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ལུ་

གཏང་ནི། 

༥ ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་

འཆར་ཕུལ་ནི། 

གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ 

/སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་

སྡེ་ཚན། 
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༢༽ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་དང་དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་

གྱི་རྒྱུན། 
 

ཀ༽ རེའུ་མིག་གི་རྒྱུན། 
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ཁ༽ བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད། 
 

བྱ་

རིམ། 

བྱ་རིམ་མིང་། འགན་ཁག་ཅན་གྱི་རྩ་བོ། བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད། 

༡ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྡེ་

ཚན་གཞི་བཙུགས་

འབད་ཞིནམ་ལས་ 

ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་

གྱི་མཁོ་བརྗོད་གཏང་ནི། 

གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ 

/སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་

གཞི་སྡེ་ཚན། 

 

༢ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་

བསྐོ་བཞག་འབད་ནི། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་

འགོ་དཔོན། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལུ་ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་

བརྟག་ཞིབ་དང་ དེ་གི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ གྲོས་

སོྟན་གྱི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི། 

༣ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྙན་

ཞུའི་ཟིན་འགོད་གཏང་

ནི། 

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་

བརྟག་ཞིབ་སྡེ་ཚན། 

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ 

ཁྲིམས་མཐུན་ཡོད་མེད་བལྟ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དེ་གི་སྙན་ཞུ་

ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལུ་

གཏངམ་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲ་གཅིག་  ངོ་ཚབ་འགོ་

དཔོན་/སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་ལུ་གཏང་ནི། 

༤ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་གཏང་ནི། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་

འགོ་དཔོན། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཡོད་མེད་

བལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་ མདུན་ཕུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་འགོ་

དཔོན་ལུ་གཏང་ནི། 

༥ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་  
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གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་ཕུལ་ནི། 

/སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་

གཞི་སྡེ་ཚན། 

༦ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་ཕུལ་ནི། 

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་

ཡིག་ཚང་། 

 

༧ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་ཕུལ་ནི། 

དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་། གནང་བ་གྲུབ་པ་ཅིན་ཕུལ་ནི། 

༨ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་ལུ་ དཔྱད་

ཡིག་ཟིན་འགོད་བཏབ་

ནིའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ནི། 

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལས་གནང་བ་གྲུབ་པ་ཅིན་ བཀོད་

རྒྱ་གནང་ནི། 

༩ ཟིན་འགོད་སྡེ་ཚན་གཞི་

བཙུགས་འབད་ནི། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་། 

 

༡༠ ཟིན་འགོད་སོླབ་སོྟན་པ། ཟིན་འགོད་སྡེ་ཚན་དང་

ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན། 

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་འདི་གིས་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་གི་ཟིན་འགོད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཟིན་འགོད་སོླབ་སོྟན་པ་

ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ནི། 

༡༡ དཔྱད་ཡིག་གཏང་ནི། རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ 

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་

འདྲ་གཅིག་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་༼ ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་

/སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན། ༽ ལུ་གཏང་དགོ། 
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རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་འཁོད་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་

དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཁ་གསལ་འདི་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ དྲི་གཏུགས་ལས་སྡེ་༼ལྷན་རྒྱས་

གཞུང་ཚོགས་/ལྷན་ཁག་/གཞུང་གི་ལས་སྡེ་༽ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་

ཡོད། 

༣༽ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་/གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་གྱི་རྒྱུན། 
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གོང་ལུ་བཀོད་པའི་རེའུ་མིག་འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་

དང་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ལེན་ནིའི་སྐོར་ལས་ གོ་རིམ་ཚུ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་

ལེན་ནིའི་བྱ་རིམ་འདི་ཡང་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ 

༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་

ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ལེན་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་དུ་ཨིནཿ 

༡༽ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ལེན་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ལས་

ཚོགས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རོྩད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྗོད་བསྡུས་དང་ ཡིག་ཐོག་རྒྱབ་རྟེན་ 

ཡང་ན་ གཞན་བརྡ་དོན་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ལུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏེ་ ཡིག་ཐོག་

ལས་ཞུ་བ་འབད་དགོ། 

༢༽ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ རེ་འདོད་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་

ཏོག་བྱིན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཡི་གུ་བྲི་དགོ། 

༣༽ ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དགོས་མཁོའི་ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཞིནམ་

ལས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་དགོ་

པའི་ཁར་ སྙན་སྒྲོན་གྱི་དོན་ལུ་ དེ་གི་འདྲ་གཅིག་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ། ཨིན་རུང་ 

གལ་སྲིད་ ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ བསམ་འཆར་གྱི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ རོྩད་དོན་འདི་ 

སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་སྟེ་མེདཔ་སྦེ་གཏན་འཁེལ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ སྡེ་

ཚན་འདི་གིས་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ ཁོའམ་མོ་གིས་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ཚུ་ རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་སོྟན་ཕུལ་ཐོག་ ལོག་ཡི་གུ་གཏང་དགོ། 

ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རོྩད་དོན་/གནད་དོན་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་དང་ 

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ གཏན་འཁེལ་གྲུབ་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐག་ཆོད་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་བཀོད་

དགོ། 

༤༽ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་གི་ཧོངས་ལས་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ། 

༥༽ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་

དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཞུ་བ་འབད་དགོ། 
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༦༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་

དགོ། 

༧༽ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ལུ་ དེ་གི་འདྲ་གཅིག་ སྙན་སྒྲོན་གྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

 

༼ལེའུ་གསུམ་པ།༽ 

མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་། 

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ལམ་སོྟན་འོག་ལུ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་ཁྱད་

རིག་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ རྒྱུན་རིམ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གཡོག་གི་མདུན་ལམ་ཚུ་ 

གསལ་རི་རི་བཟོ་ནི་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ ལས་གཡོགཔ་བསྐོ་བཞག་ཚད་ལྡན་

བཟོ་ནི་དང་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོྤྲད་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད་དང་འགན་ཁུར་ཡོད།  

དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དོན་ཚན་འདི་གིས་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་མི་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཁྱབ་པའི་ལས་དོན་དེ་ཡངཿ 
 

༡༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཁ་གྱངས། 

༢༽ གཡོག་བཙུགསཿ  ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་ཁག་དང་ ལྟ་བཀོད་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་དབྱེ་ཁག་གནས་རིམ། 

༣༽ གོ་གནས་ཡར་སེངཿ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ ཡང་ན་ ཁྱད་འཛིན་༡ པའི་

གནས་རིམ། 

༤༽ ངལ་གསོཿ  དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་སོླབ་སོྦྱང་ངལ་གསོ། 

༥༽ སོྦྱང་བརྡརཿ  རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་དང་ཕྱི་ཁ། 

༦༽ མདུན་ལམ། 

༧༽ གནས་སོར་དང་། 

༨༽ བརྒྱུད་འབྲེལ། 
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༡༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་གཡོགཔ་ཁ་གྱངས། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་དང་ས་གནས་གཞུང་༼རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ ལོ་ལྔའི་ལས་གཡོགཔ་བསྐོ་བཞག་གི་འཆར་གཞི་ལྟར་

༽གི་ཁྲིམས་དོན་དམིགས་ཚད་ཁ་གསལ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་རེའུ་མིག་ནང་བཀོད་པ་ལྟརཿ 

 

གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ། ལས་ཚན་ སྡེ་ཚན་ ལས་

ཁུངས། 

རོྩད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་

འོགམ། 

(བཀོད་ཁྱབ) 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་

འཛིན་འགོ་

དཔོན་གྱི་ཁ་

གྱངས། (ཁྱད་

འཛིན་༡ པ) 

ཁྲིམས་དོན་འགོ་

དཔོན་གྱི་ཁ་

གྱངས། (ཁྱད་

འཛིན་༤-༢ པ་

ཚུན་) 

ཁྲིམས་དོན་

ལས་རོགས་

ཀྱི་ཁ་གྱངས། 

(ལྟ་བཀོད་/ལྟ་

བཀོད་གོངམ་) 

བསོྡམས། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

འོག་མའི་ཡིག་ཚང་། 

དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས། 

 

༡ 

 

༠ 

 

༠ 

 

༠ 

 

༡ 

ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་

སྡེ་ཚན། 

དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས། 

 

༠ 
༡ 

 

༣༠ 

 

༦ 

 

༣༧ 

རྒྱུ་དངོས་དང་འཁྲུན་ཆོད་

བསྟར་སོྤྱད་ལས་ཚན། 

དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས། 

 

༠ 

 

༠ 

 

༢ 

 

༡ 

 

༣ 

བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྡ་དོན་

ལས་ཚན། 

དྲང་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས། 

 

༠ 

 

༠ 

 

༡ 

 

༠ 

 

༡ 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

འོག་མའི་ཡིག་ཚང་། 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་

ལས་ཁུངས། 

 

༡ 

 

༠ 

 

༠ 

 

༠ 

 

༡ 
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ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་

ཚན། 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་

ལས་ཁུངས། 

 

༠ 

 

༡ 
༤ 

 

༠ 

 

༥ 

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་

སྡེ་ཚན། 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་

ལས་ཁུངས། 

 

༠ 

 

༡ 

 

༤ 

 

༠ 

 

༥ 

ཡོངས་བསོྡམས། 

 

༢ 

 

༣ 

 

༤༡ ༧ ༥༣ 

 

 

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། ལས་ཚན་ སྡེ་ཚན་ ལས་

ཁུངས། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་

འཛིན་འགོ་དཔོན་

གྱི་ཁ་གྱངས། 

(ཁྱད་འཛིན་༡ 

པ) 

ཁྲིམས་དོན་འགོ་

དཔོན་གྱི་ཁ་

གྱངས། (ཁྱད་

འཛིན་༤-༢ པ་

ཚུན་) 

ཁྲིམས་དོན་ལས་

རོགས་ཀྱི་ཁ་

གྱངས། (ལྟ་

བཀོད་/ལྟ་བཀོད་

གོངམ) 

བསོྡམས། 

ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་

ཚོགས། 
ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན། ༢ ༩ ༤ ༡༥ 

འབྲུག་སོྨྱ་རྫས་བཀག་འཛིན་

དབང་འཛིན། 

འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་

ཞབས་ཏོག 

དྲུང་ལས་ཞབས་ཏོག 

༠ 
 

༡ 
༡ ༢ 

འབྲུག་བརྡ་དོན་དང་བརྡ་

བརྒྱུད་དབང་འཛིན། 
ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག 

 

༠ 

 

༡ 

 

༠ 

 

༡ 

འབྲུག་གསོ་རིག་དང་འཕོྲད་

བསྟེན་ཚོགས་སྡེ། 
ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཚང་། 

 

༠ 

 

༡ 

 

༠ 

 

༡ 
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བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་

བཀོད་ཚོགས། 
ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག ༠ ༡ ༡ ༢ 

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས། 

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དང་

ཁྲིམས་དོན་ལས་དོན་(CAD 

+ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག) 

༠ ༡ ༠ ༡ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། 
ཁྲིམས་བཟོ་དང་གནད་སོྤྱད་སྡེ་

ཚན། 
༡ ༣ ༠ ༤ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། 
ཁྲིམས་བཟོ་དང་གནད་སོྤྱད་སྡེ་

ཚན། 
༡ ༣ ༠ ༤ 

འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ། ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག ༠ ༡ ༠ ༡ 

རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་

ཚང་། 

 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག 
༠ ༡ ༠ ༡ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་

ལོའི་ལྷན་ཚོགས། 

 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག 

 

༠ 

 

༢ 

 

༡ 

 

༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་

ལྷན་ཚོགས། 
ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག ༠ ༢ ༡ ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་

ཚོགས། 
ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན། ༡ ༢ ༤ ༧ 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན། 

ཞིབ་འཚོལ་དང་སྤུད་ཚད་

འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། 
༠ ༡ ༠ ༡ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ཚོགས། 
ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན། ༡ ༡ ༡ ༣ 

འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་དབང་

འཛིན། 
ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན། ༠ ༡ ༠ ༡ 

ཡོངས་བསོྡམས། ༦ ༣༡ ༡༣ 
 

༥༠ 
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ལྷན་ཁག ལས་ཚན་ སྡེ་ཚན་ 

ལས་ཁུངས། 

ཁྲིམས་དོན་གཙོ་

འཛིན་འགོ་དཔོན་

གྱི་ཁ་གྱངས། 

(ཁྱད་འཛིན་༡ 

པ) 

ཁྲིམས་དོན་འགོ་

དཔོན་གྱི་ཁ་

གྱངས། 

(ཁྱད་འཛིན་༤-༢ 

པ་ཚུན་) 

ཁྲིམས་དོན་ལས་

རོགས་ཀྱི་ཁ་

གྱངས། (ལྟ་

བཀོད་/ལྟ་བཀོད་

གོངམ) 

བསྡོམས། 

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན། ༡ ༣ ༡ ༥ 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་

ལྷན་ཁག 
ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག ༠ ༣ ༠ ༣ 

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག ༠ ༢ ༠ ༢ 

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག 

སྲིད་བྱུངས་དང་ཁྲིམས་

དོན་ལས་ཚན། 
༠ ༡ ༠ ༡ 

འཛམ་གླིང་ཚོང་གི་ལས་

ཚོགས། ཚོང་འབྲེལ་

ལས་ཁུངས། 

༠ ༡ ༠ ༡ 

དངོས་རིག་རྒྱུ་དངོས་

འཆར་གཞི་དང་གོང་

འཕེལ་ལས་ཚན། 

དངོས་རིག་རྒྱུ་དངོས་

ལས་ཁུངས། 

༠ ༡ ༠ ༡ 

ཁྲིསས་དོན་ལས་ཚན།  ༠ ༡ ༠ ༡ 

ཁྲིམས་དོན་དང་ཉོག་

འཛིང་སེལ་ཐབས་ལས་

ཚན། ས་ཁམས་རིག་པ་

༠ ༡ ༠ ༡ 
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དང་གཏེར་ལས་ཁུངས། 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།  ༡ ༡ ༡ ༧ 

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན། ༠ ༡ ༠ ༢ 

ནང་སྲིད་དང་སློལ་འཛིན་

ལྷན་ཁག 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག ༠ ༡ ༠ ༡ 

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་མཐུན་

ལས་ཚན། ས་གནས་

གཞུང་གི་གོང་འཕེལ་སྡེ་

ཚན། 

༠ ༡ ༠ ༡ 

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་

དབང་འཛིན། 
༠ ༡ ༠ ༡ 

བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་

འཛིན་ལས་ཁུངས། 
༠ ༡ ༠ ༡ 

བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག ༠ ༢ ༠ ༢ 

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 

ལས་མི་མཐུན་འབྲེལ་སྡེ་

ཚན། 
༠ ༢ ༡ ༣ 

ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོྱགས་

ཡིག་ཚང་། 
༠ ༠ ༡ ༡ 

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག ༠ ༢ ༡ ༣ 

བསྡོམས ༢ ༣༠ ༥ 
༣༧ 
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ས་གནས་གཞུང་། ལས་ཚན་ སྡེ་ཚན་ ལས་

ཁུངས། 

ཁྲིམས་དོན་འགོ་

དཔོན་གྱི་ཁ་གྱངས། 

(ཁྱད་འཛིན་༤-༢ 

པ་ཚུན་) 

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་

ཀྱི་ཁ་གྱངས། (ལྟ་

བཀོད་/ལྟ་བཀོད་

གོངམ) 

 

བསྡོམས། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༢ ༡ ༣ 

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

མགར་ས་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

ཧཱ་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

སྤ་རོ་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 
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གསར་སྤང་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

རྩི་རང་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

དབང་འདུས་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག། ༡ ༠ ༡ 

 

ཡོངས་བསྡོམས 
༢༥ ༡ ༢༦ 
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༢༽ གཡོག་བཙུགས། 
 

ཀ༽ ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་གཡོག་བཙུགས་༼ཁྱད་རིག་གནས་རིམ༽ དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་གྱི་རྒྱུན། 
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ཁ༽ ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་གཡོག་བཙུགས་༼ལྟ་བཀོད་གནས་རིམ༽དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་གྱི་རྒྱུན། 
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༣༽ གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
 

ཀ༽ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་། ༼ས་སོྟང་ཡོད་པའི་སྡེ་རིམ༽ 
 

ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཀུན་གཏོགས་

འགྲན་བསྡུར་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་

དོན་ཚན་༡༣.༧ པ་ལྟར་ བྱ་རིམ་རྒྱུན་གྱི་རེའུ་མིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 
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༤༽ ངལ་གསོ། 
 

ཀ༽  སོླབ་སོྦྱང་ངལ་གསོ། 
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ཁ༽ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ། 
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༥༽ སོྦྱང་བརྡར། 

 

ཀ༽ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོྦྱང་བརྡར། 

 

ཀ༽ གཙུག་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་བརྗེ་སོར་གྱི་གྲོས་གནས། 

གཙུག་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་བརྗེ་སོར་གྱི་གྲོས་གནས་ ཡང་ན་ མཉམ་རོགས་འདྲིས་མཐུན་ལས་བརྟེན་པའི་

གོམས་སོྦྱང་འདི་གིས་ གཙུག་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཤེས་ཡོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ ཡིག་

ཚང་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོམས་སྦྱང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་དང་རོྩད་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ 

མཉམ་འབྲེལ་དང་རིག་རྩལ་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས། 

དེ་གིས་ ཤེས་ཡོན་མེད་པ་ ཡང་ན་ སེམས་བག་གཡེང་ཤོར་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཏེ་ རོྩད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་འོག་གི་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་

དང་མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ གྲོས་གནས་འདི་གིས་ ཁྲིམས་དོན་

འགོ་དཔོན་དང་རོྩད་དཔོན་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་སོླབ་སོྦྱང་ ཡང་ན་ དུས་རིང་སོླབ་སོྦྱང་ནང་ཐོབ་པའི་

ཡོན་ཏན་དང་ཉམས་མོྱང་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་ཚུགས། 

 

ཁ༽ ཁ་གསོ་སོླབ་སོྦྱང་། 

ཁ་གསོ་སོླབ་སོྦྱང་འདི་གིས་ མཁོ་མེད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ ཡང་ན་ ཉེར་མཁོ་ཁྱད་སྦྱང་གི་ཤེས་ཡོན་མེད་མི་དང་ 

རོྩད་དཔོན་དང་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྱི་རྒྱུད་ལུ་རིག་རྩལ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགསཔ་མ་

ཚད་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ འཕྲལ་གྱི་གསར་འགྱུར་དང་བསྟུན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ དུས་མཐུན་

ཐོག་ལུ་བཞག་ཚུགསཔ་བཟོ་ཚུགས། དེ་བཟུམ་མའི་ཁ་གསོ་སོླབ་སོྦྱང་གིས་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་

ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་མ་ཚད་ རང་གི་ལས་སྡེ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་གཞན་གྱི་རོྩད་དོན་ཚུ་ཡང་རོྩད་ལན་འབད་

ཚུགས་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས། 

 

ག༽ མཉམ་སྦྲགས། 

དུས་ངེས་ཅན་གྱི་གཡོག་བཙུགས་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ རོྩད་དཔོན་

གསརཔ་དང་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ རང་ར་སོར་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་མ་གཏང་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་
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སོླབ་སོྦྱང་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཟླ་ངོ་༣ ལས་ ལོ་༡ གི་

བར་ན་ གོམས་འདྲིས་ནང་བཞགཔ་ཨིན། 

 

ཁ༽ ཕྱི་རྒྱལ་སོྦྱང་བརྡར། 

ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཚུ་གི་ རང་སོའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ མ་འདྲཝ་

ཡོད་མི་གུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ ཁོང་གི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་གསུམ་པོ་དེ་ཡངཿ  

༡) ཉེས་འདོགས་པ་ ཡང་ན་ རོྩད་བཤེར་པ། 

༢) ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་དང་། 

༣) ཟིན་འགོད་པ་ཨིན། 

ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཚུ་ ལས་སྡེ་ག་བཟུམ་ཅིག་ནང་ལཱ་འབད་རུང་ གོང་གི་ལཱ་འགན་གཙོ་བོ་གསུམ་པོ་འདི་ ཁོང་

གི་ཁྱད་སྦྱང་བྱུང་སའི་ལཱ་གཞི་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལཱ་འགན་ཚུ་ཡང་ དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབདཝ་ཨིན། 

ལཱ་འགན་༡ པའི་འོག་ལུ་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལཱ་གཞི་ཚུ་ཡང་ ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་

དམིགས་པའི་ཉམས་ལེན་རི་རྩལ་དང་ ཀུན་སོྤྱད་རྣམ་དག་ལུ་དམིགས་པའི་ཁྱད་རིག་བཟང་སོྤྱད་དང་འགན་

ཁུར་ཚུ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་འགན་༢ པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལཱ་གཞི་འདི་ གྲོས་འབུལ་རིག་རྩལ་དང་ ཁྱད་

རིག་བཟང་སོྤྱད་དང་འགན་ཁུར་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འགན་༣ པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལཱ་གཞི་འདི་ ལཱ་

འགན་༡ པ་ལྟར་ ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་དམིགས་པའི་ཟིན་འགོད་རིག་རྩལ་དང་ ཁྱད་རིག་བཟང་

སོྤྱད་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ཨིན། 

 

གཤམ་འཁོད་རེའུ་མིག་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ལཱ་གཞི་དང་བསྟུན་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་

སོྦྱང་བརྡར་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་དང་ 

གཡོག་གི་མདུན་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ཞིབ་རོགས་འབདཝ་ཨིན། 
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འགན་ཁུར་གཙོ་བོ། ལྕོགས་གྲུབ་ལཱ་

གཞི། 

སོྦྱང་བརྡར་འགྲེལ་བཤད། དམིགས་གཏད་

གྲལ་གཏོགས། 

༼ཁྱད་རྩལ་གནས་

རིམ། 

ཉེས་འདོགས་པ/རོྩད་

བཤེར་པ། 

ཉམས་ལེན་

རིག་རྩལ། 

༡༽ པི་ཨེལ་ཊི་ངོ་སོྤྲད་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ལུ་ ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ཞི་རོྩད་དང་

ཉེས་རོྩད་བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ ཀུན་སོྤྱད་དང་

རྣམ་དག་གི་གནས་ཚད་ སྒྲུབ་བྱེད་ སོྨྱ་རྫས་ ཏམ་ཁུ་

དམ་འཛིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ ཁྲིམས་སྲུང་གི་དབང་

ཚད་ ཁྲལ་འབབ་དང་དཔལ་འབོྱར་གྱི་ཉེས་ལས་ཀྱི་སོྦྱང་

ཚན་ཚུ་ཡོད།  

༢༽ བསླབ་སོྟན་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ ངོ་སོྤྲད་ལས་རིམ་མཇུག་ཞིམ་ལས་འགོ་

བཙུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ རོྩད་

དཔོན་གོངམ་གཅིག་གི་འོག་ལུ་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ 

དངོས་འབྲེལ་གདོང་ལན་དང་འབྲེལ་བའི་གོམས་སྦྱང་ཐོབ་

ནི་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་༦ གི་རིང་ བསླབ་སོྟན་པའི་ལྟ་རོྟག་

འོག་ལུ་ ལཱ་འབད་དགོ། 

༣༽ སོླབ་སྦྱང་ལྟ་སྐོར་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ ཡིག་ཚང་གཅིག་ནང་ ཉེས་འདོགས་པ་

/རོྩད་བཤེར་པའི་འགན་ཁུར་གཅིག་མཚུངས་འབག་མི་ 

མཉམ་རོགས་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་གོང་འཕེལ་

ཁྱད་འཛིན་༤ 

པ/གཞི་རྟེན་གནས་

རིམ། 
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གཏང་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

དོ་རུང་ ལས་རིམ་འདི་གིས་ གནས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་

ནི་ནང་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་གཅིག་མཚུངས་ལཱ་གི་

ག་བསྡུར་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཅིག་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ གོང་

འཕེལ་ཅན་གྱི་དབང་ཁྱབ་ནང་ལུ་ རིམ་ལུགས་ བྱ་རིམ་

དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འགན་ལེན་འབད་ཡོདཔ་

ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

  ༡༽ པི་ཨེལ་ཊི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ།༼མ་དངུལ་

རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ སོྦྱང་ཚན་ཡང་ ཨ་ལོའི་དམིགས་

བསལ་ཉེས་བཤེར་དང་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ 

མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ དངུལ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ཉེས་

ཅན་དྲང་ཁྲིམས་རིམ་ལུགས་ གདོང་བཤེར་ཕན་ནུས་ཅན་

གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གྲ་སྒྲིག་ ཐོག་མའི་འདྲི་གླེང་དང་མཐའ་

བསོྡམས་འདྲི་གླེང་ ལས་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ 

ཅ་དངོས་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་དང་དཔལ་འབོྱར་གྱི་ཉེས་

ལས་དང་ མོས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་བདེ་འགྲིག་གི་རིག་

རྩལ་ཚུ་ཨིན། 

ཕྱི་རྒྱལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སོྦྱང་བརྡར་ལས་རིམ།༼མ་

དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་

རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ བྱ་སྒོ་གཅིག་མཚུངས་ སོྦྱང་བརྡར་སྤེལ་

ཁང་ གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ ཁྱད་རིག་

མཐུན་ཚོགས་དང་ཕྱི་ཁའི་གྲལ་གཏོགས་དང་ལྡན་པའི་ཡིག་

ཚང་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ དམིགས་བསལ་

སོྦྱང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

ཁྱད་འཛིན་༣ 

པ/ཉམས་མོྱང་ཅན་

གྱི་གནས་རིམ། 
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༣༽ ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་

རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་

འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

དུས་རིང་སོླབ་སོྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ལཱ་གཞི་ནང་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ ཁྲིམས་

ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་ནིའི་

དོན་ལུ་ཨིན། 

   ༡༽ པི་ཨེལ་ཊི་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་

རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

 

ལས་རིམ་འདི་ནང་ ཨ་ལོའི་ཉེས་བཤེར་དང་གདམ་ཁ་

ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ དངུལ་ཟོལ་

དང་ངན་ལྷད་ ཉེས་ཅན་དྲང་ཁྲིམས་རིམ་ལུགས་ གདོང་

བཤེར་དང་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གྲ་སྒྲིག་ ཐོག་མའི་

འདྲི་གླེང་དང་མཐའ་བསོྡམས་འདྲི་གླེང་ ལས་འབྲེལ་དང་

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ ཅ་དངོས་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་དང་

དཔལ་འབོྱར་གྱི་ཉེས་ལས་ མོས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་བདེ་

སྒྲིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་སོྦྱང་

ཚན་ཚུ་ཡོད། 

 

༢༽ ཕྱི་རྒྱལ་མཉམ་སྦྲགས་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་

སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ གོང་

འཕེལ་ཅན་གྱི་དབང་ཁྱབ་འོག་ལུ་ བྱ་སྒོ་གཅིག་མཚུངས་

ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ རང་དང་མཉམ་པའི་ཆ་རོགས་

དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དེ་ མཉམ་སྦྲགས་ལས་རིམ་ནང་

ཁྱད་འཛིན་༢ 

པ/ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་

གནས་རིམ། 
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གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་གིས་ 

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་བརྟག་དཔྱད་

འབད་ཐངས་དང་ གནད་དོན་བསལ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་མོྱང་

ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

 

༣༽ མཁས་དབང་གི་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

དུས་རིང་སོླབ་སོྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ལཱ་གཞི་ནང་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་

ནང་མཁས་དབང་གི་གོ་སྐབས་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

  ༡༽ དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ དྲང་

ཁྲིམས་ལས་སྡེ་གིས་ གཞུང་གི་འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་

དང་མཉམ་ཅིག་བྱ་སྒོ་འཐབ་ཐངས་ ལེགས་སྒྱུར་ ཡང་ན་ 

བར་གཏོགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཐངས་ རིམ་ལུགས་དང་བྱ་

རིམ་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ཁྱད་པར་ཕབ་ནི་ཚུ་ ཧ་གོ་

ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། 

 

༢༽ ཕྱི་རྒྱལ་ཞལ་འཛོམས་དང་གཙུག་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་

ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ 

གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

 

ལས་རིམ་འདི་ རིག་རྩལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ དྲང་

ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་རོྩལ་ ཧེང་བཀལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

ནི་ནང་ གཙུག་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་ཚུ་ འགན་

ཁྱད་འཛིན་༡ 

པ/མཁས་མཆོག་

གནས་རིམ། 
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དབང་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་འདི་ཨིན། 

ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན། གྲོས་འབུལ་

རིག་རྩལ། 

༡༽ ངོ་སོྤྲད་སོླབ་སོྦྱང་། 

ལས་རིམ་འདི་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོས་

འབུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ནི་

ཨིནམ་དང་ དེ་ནང་ གྲོས་འབུལ་གྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་

གནད་སོྤྱད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་སྐོར་ངོ་སོྤྲད་འབད་བྱིན་ནི་དང་ 

གྲོས་འབུལ་གྱི་གྲ་སྒྲིག་དང་ཉམས་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་

སྦྱང་བ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས། 

 

༢༽ དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ནང་ ཁག་འབག་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་

འདུམ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གན་ཡིག་[UNCITRAL] རྒྱལ་

སྤྱིའི་དྲང་ཁྲིམས་འདུན་ས་ རྲྒལ་སྤྱི་ཉེས་ཅན་གྱི་འདུན་ས་ 

འཛམ་གླིང་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཚོགས་ རྒྱལ་སྤྱི་ལས་ཚོགས་ 

མཉམ་ལས་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ བདེ་སྒྲིག་ མཁོ་

སྒྲུབ་དང་གཞུང་གི་ཁག་འབག་ ཆིངས་ཡིག་དང་མཐུན་

གྲོས་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རོྩད་ཉོག་

བརྩིས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སོྦྱང་ཚན་ཚུ་ཡོད། 

༣༽ ཕྱི་རྒྱལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སོྦྱང་བརྡར་ལས་རིམ། 

༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་

རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ བྱ་སྒོ་གཅིག་མཚུངས་ སོྦྱང་བརྡར་སྤེལ་

ཁང་ གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ ཁྱད་རིག་

མཐུན་ཚོགས་དང་ཕྱི་ཁའི་གྲལ་གཏོགས་དང་ལྡན་པའི་ཡིག་

ཁྱད་འཛིན་༣ 

པ/ཉམས་མོྱང་ཅན་

གྱི་གནས་རིམ། 
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ཚང་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ དམིགས་བསལ་

སོྦྱང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

 

༡༽ ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་

རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་

འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

དུས་རིང་སོླབ་སོྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ལཱ་གཞི་ནང་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ ཁྲིམས་

ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་ནིའི་

དོན་ལུ་ཨིན། 

  ༡༽ པི་ཨེལ་ཊི་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་

རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ནང་ ཁག་འབག་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་

འདུམ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གན་ཡིག་[UNCITRAL] རྒྱལ་

སྤྱིའི་དྲང་ཁྲིམས་འདུན་ས་ རྲྒལ་སྤྱི་ཉེས་ཅན་གྱི་འདུན་ས་ 

འཛམ་གླིང་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཚོགས་ རྒྱལ་སྤྱི་ལས་ཚོགས་ 

མཉམ་ལས་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ བདེ་སྒྲིག་ མཁོ་

སྒྲུབ་དང་གཞུང་གི་ཁག་འབག་ ཆིངས་ཡིག་དང་མཐུན་

གྲོས་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རོྩད་ཉོག་

བརྩིས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སོྦྱང་ཚན་ཚུ་ཡོད། 

 

༢༽ ཕྱི་རྒྱལ་མཉམ་སྦྲགས་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་

སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ གོང་

འཕེལ་ཅན་གྱི་དབང་ཁྱབ་འོག་ལུ་ བྱ་སྒོ་གཅིག་མཚུངས་

ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ རང་དང་མཉམ་པའི་ཆ་རོགས་

ཁྱད་འཛིན་༢ 

པ/ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་

གནས་རིམ། 
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དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དེ་ མཉམ་སྦྲགས་ལས་རིམ་ནང་

གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་གིས་ 

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་བརྟག་དཔྱད་

འབད་ཐངས་དང་ གནད་དོན་བསལ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་མོྱང་

ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

 

༣༽ མཁས་དབང་གི་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

དུས་རིང་སོླབ་སོྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ལཱ་གཞི་ནང་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་

ནང་མཁས་དབང་གི་གོ་སྐབས་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

  ༡༽ དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ སྲིད་

བྱུས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟར་སོྤྱད་ཚུ་ཉེན་སྲུང་

འབད་ཐངས་ རིམ་ལུགས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་

འབད་ཐངས་དང་ ཁྱད་པར་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། 

 

༢༽ ཕྱི་རྒྱལ་ཞལ་འཛོམས་དང་གཙུག་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་

ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ 

གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ རིག་རྩལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ དྲང་

ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་རོྩལ་ ཧེང་བཀལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

ནི་ནང་ གཙུག་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་ཚུ་ འགན་

དབང་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ཁྱད་འཛིན་༡ 

པ/མཁས་མཆོག་

གནས་རིམ། 
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བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་འདི་ཨིན། 

ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་

འགོདཔ། 

ཟིན་འགོད་

རིག་རྩལ། 

༡༽ ངོ་སོྤྲད་སོླབ་སོྦྱང་ལས་རིམ། 

ལས་རིམ་འདི་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ 

ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ཐངས་

ཀྱི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་ནང་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་

འགོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་སྐོར་

ངོ་སོྤྲད་འབད་བྱིན་ནི་དང་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་

ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ལེན་

འབད་ཐངས་སྐོར་ལས་སོྟན་བྱིནམ་ཨིན། 

 

༢༽ པི་ཨེལ་ཊི་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་

རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ནང་ ཨིང་སྐད་ཉག་རྐྱང་གི་ཟིན་འགོད་ 

མངོན་གསལ་དང་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སོྟན་ 

མཚམས་འཛིན་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་ སྲིད་བྱུས་རོྩམ་སྒྲིག་༢༠༡༥ འི་དོན་ལུ་ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

འགན་འཛིན་བསྐྱར་ཞིབ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོ་བྱ་རིམ་ 

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་

འགོད་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་བཟོའི་བསྐྱར་

ཞིབ་ ཁེ་གྱོང་པའི་འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་ བཀོད་རྒྱ་

ཟིན་འགོད་ འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་གན་ཡིག་ ཁྲིམས་དོན་

མཆན་བཏགས་ ཟིན་འགོད་བྱ་རིམ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་

ལྷན་ཚོགས་དང་སྡེ་གཡོག་གི་སོྦྱང་ཚན་ཚུ་ཡོད། 

 

 

ཁྱད་འཛིན་༣ 

པ/ཉམས་མོྱང་ཅན་

གྱི་གནས་རིམ། 
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༣༽ ཕྱི་རྒྱལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སོྦྱང་བརྡར་ལས་རིམ། 

༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་

རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ བྱ་སྒོ་གཅིག་མཚུངས་ སོྦྱང་བརྡར་སྤེལ་

ཁང་ གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ ཁྱད་རིག་

མཐུན་ཚོགས་དང་ཕྱི་ཁའི་གྲལ་གཏོགས་དང་ལྡན་པའི་ཡིག་

ཚང་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ དམིགས་བསལ་

སོྦྱང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

 

༤༽ ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་

རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་

འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

དུས་རིང་སོླབ་སོྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ལཱ་གཞི་ནང་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ ཁྲིམས་

ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་ནིའི་

དོན་ལུ་ཨིན། 

  ༡༽ པི་ཨེལ་ཊི་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་

རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ནང་ ཨིང་སྐད་ཉག་རྐྱང་གི་ཟིན་འགོད་ 

མངོན་གསལ་དང་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སོྟན་ 

མཚམས་འཛིན་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་ སྲིད་བྱུས་རོྩམ་སྒྲིག་༢༠༡༥ འི་དོན་ལུ་ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

འགན་འཛིན་བསྐྱར་ཞིབ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོ་བྱ་རིམ་ 

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་

འགོད་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་བཟོའི་བསྐྱར་

ཁྱད་འཛིན་༢ 

པ/ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་

གནས་རིམ། 
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ཞིབ་ ཁེ་གྱོང་པའི་འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་ ཟིན་འགོད་

བཀོད་རྒྱ་ འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་གན་ཡིག་ ཁྲིམས་དོན་མཆན་

བཏགས་ ཟིན་འགོད་བྱ་རིམ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷན་

ཚོགས་དང་སྡེ་གཡོག་གི་སོྦྱང་ཚན་ཚུ་ཡོད། 

 

༢༽ ཕྱི་རྒྱལ་མཉམ་སྦྲགས་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་

སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ གོང་

འཕེལ་ཅན་གྱི་དབང་ཁྱབ་འོག་ལུ་ བྱ་སྒོ་གཅིག་མཚུངས་

ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ རང་དང་མཉམ་པའི་ཆ་རོགས་

དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དེ་ མཉམ་སྦྲགས་ལས་རིམ་ནང་

གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་གིས་ 

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་བརྟག་དཔྱད་

འབད་ཐངས་དང་ གནད་དོན་བསལ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་མོྱང་

ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

 

༣༽ མཁས་དབང་གི་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

དུས་རིང་སོླབ་སོྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ལཱ་གཞི་ནང་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་

ནང་མཁས་དབང་གི་གོ་སྐབས་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

  ༡༽ དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- 

གཞུང་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ 

ཁྲིམས་བརྩམ་ཐངས་ སྲིད་བྱུས་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་གནས་

སྟངས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐངས་ རིམ་ལུགས་དང་བྱ་རིམ་

P1/ Expert 

Level 

ཁྱད་འཛིན་༡ 

པ/མཁས་མཆོག་

གནས་རིམ། 
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ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་དང་ ཁྱད་པར་མར་ཕབ་

རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། 

 

༢༽ ཕྱི་རྒྱལ་ཞལ་འཛོམས་དང་གཙུག་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་

ལས་རིམ། ༼མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར- གཞུང་ ཡང་ན་ 

གོང་འཕེལ་ཚོང་རོགས་༽ 

ལས་རིམ་འདི་ རིག་རྩལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ དྲང་

ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་རོྩལ་ ཧེང་བཀལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

ནི་ནང་ གཙུག་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་ཚུ་ འགན་

དབང་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་འདི་ཨིན། 
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༦༽ ཚེ་གཡོག་མདུན་ལམ། 

 

  

S2 S2 

S1 S1 

P4/SS3 P4/SS3 

Legal Assistant I 

Legal Assistant II 

P3/SS2 P3/SS2 

P2/SS1 P2/SS1 

P1 P1 Specialist 

EX3 ES3 

EX2 ES2 

EX1 ES1 

Sr. Attorney/ Sr. Legal Officer 

Attorney General 

Dy. Chief Attorney/ Dy. Chief LO 

Chief 
Attorney/ 
Chief LO 

Chief Attorney/ 
Chief LO 

Dy. Attorney 
General/ 
Director 

Specialist 

 
Entry level 
for PMC 

 
Entry 
level for 
SSC 
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ཚེ་གཡོག་མདུན་ལམ་གྱི་བཀོད་རིས་འདི་ནང་ ཁྲིམས་རོྩདཔ་གི་ཆེ་མཐོའི་གོ་རིམ་ལམ་ སོྟན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་

ཡངཿ རིམ་མང་གཞུང་འཛིན་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་གནས་རིམ་ལས་འགོ་བཟུང་  གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ཚུན་གྱི་གོ་གནས་རིམ་པ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། བཀོད་རིས་འདི་ནང་ ཚེ་གཡོག་

མདུན་ལམ་ཁག་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་/རོྩད་དཔོན་བརྩིས་པའི་ཁྱད་རིག་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་བརྩིས་པའི་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྡེ་རིམ་གཉིས་

ཨིན། 

༡༽ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ། 

ཀ༽ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་ག་རའི་ འཛུལ་ཞུགས་གནས་རིམ་འདི་ ཁྱད་འཛིན་༥ པ་

ཨིནམ་དང་ དེ་གི་གཡོག་བཙུགས་ གདམ་འཐུ་དང་བསྐོ་བཞག་གི་དབང་ཚད་འདི་ འབྲུག་གི་

ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༤ པའི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡོད། 

ཁ༽ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཁྱད་ཚད་ཚང་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་རོྩདཔ་འདི་ ཤུལ་མའི་གོ་གནས་ 

༼ཁྱད་འཛིན་༤ པ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་ཁྱད་འཛིན་༣ པ་༽ ལུ་ཡར་སེང་གནངམ་ཨིན། 

ག༽ ཁྱད་འཛིན་༣ པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྲིམས་རོྩདཔ་འདི་གིས་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་

ལུ་བསྒུག་སོྡད་ནི་དང་ ཤུལ་མའི་གོ་གནས་ ༼ཁྱད་འཛིན་༢ པ་ཡན་ཆད༽ དོན་ལུ་ 

གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཀྱི་འོས་འབབ་བཟུང་ནི་ ཡང་ན་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གང་རུང་

ཅིག་ནང་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད། 

ང་༽ ཞི་གཡོག་ནང་གི་ཁྱད་རིག་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁྱད་འཛིན་༢ པ་

མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ འཕོྲ་མཐུད་དེ་མཁས་མཆོག་ནང་སོྡད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ འཛིན་སྐྱོང་

གི་ཧོངས་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་ན་ ཐག་གཅད་དགོ། 

 

༢༽  ལྟ་སྐྱོར་/ལྟ་བཀོད། 

ཀ༽ ལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་འོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱི་འཛུལ་ཞུགས་གནས་རིམ་འདི་ 

ལྟ་སྐྱོར་༡ པའི་ནང་བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན། 
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ཁ༽ རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ རང་གི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ 

ཉུང་ཤོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐེངས་༣  ཡང་ན་ ཁྱད་འཛིན་༢ པ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་ལྟ་བཀོད་

གོངམ་༡ པ་ཚུན་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཆོག། ཨིན་རུང་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་ནང་འགྱོ་

དགོ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ལུ་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་དགོ་པའི་ཁར་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་

ལས་མཐར་འཁྱོལ་དགོཔ་ཨིན། 

 

༧༽ གནས་སོར། 

མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆ་ཤས་འགན་ཁུར་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གནས་སོར་ལག་ལེན་འདི་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་

གིས་འཐབ་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ 

༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་གསལ་བཞིན་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ལས་གཡོགཔ་གི་

ཚད་གཞི་དང་ གནས་སོར་ལམ་སོྟན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གནས་སོར་གཏང་དགོཔ་ཨིན། 

གནས་སོར་གྱི་ལག་ལེན་འདི་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ནང་འཁོད་ནང་ སོྤ་སོྤྱད་ཀྱི་བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་

མི་དེ་གིས་ གཞུང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲིམས་དོན་ཁྱད་རིག་གི་མི་ངོ་མང་སུ་འཕེལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་གཞི་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་

ཉམས་སུ་ལེན་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཁྱད་རིག་ལཱ་ཚུ་ གང་དྲག་གཡོག་བཀོལ་ནིའི་

དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སོར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད། ཨིན་རུང་ གནས་སོར་འདི་ 

དམིགས་པའི་སྒོ་ལས་ རང་སོའི་རིག་རྩལ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ རང་གི་ལཱ་གི་ས་

སྒོ་ནང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གཡོག་བཀོལ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་གསལ་བཞིན་ གནས་སོར་ལམ་སོྟན་

འདི་ དྭངས་གསལ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་དང་ སྒྲིག་གཞི་འདི་དགོངས་དོན་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། 

༡༽  གནས་སོར་གྱི་དབང་ཚད། 

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་

གནས་སོར་གཏང་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་

ལུ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོྩད་དཔོན་ 

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་དང་ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཚུ་ག་ར་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་དང་གྲོས་བསྟུན་

འབད་དེ་ གནས་སོར་གཏང་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་དང་ གནས་སོར་འདི་ཡང་ གནས་སོར་ལམ་སོྟན་དང་
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འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་ཐག་ཆོདཔ་ཨིན། 

 

༢༽ འོས་འབབ་དང་ཁྱབ་ཚད། 

༢.༡༽  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ 

གནས་སོར་ལམ་སོྟན་འདི་ གཤམ་གསལ་ཞི་གཡོག་པའི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་ཨིནཿ 

༢.༡.༡༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་གསལ་བཞིན་ རོྩད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གཞི་འཛིན་འགན་ཁུར་འབག་མི་  ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ དེ་

ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་དང་

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ག་ར། 

༢.༡.༢༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ལཱ་འབད་མི་རོྩད་དཔོན་ག་ར། 

 

༣༽   གནས་སོར་གྱི་དབྱེ་བཿ 

༣.༡༽  ཕོྱགས་མཐུན་གནས་སོར། 

 

ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་ ༼རོྩད་དཔོན་/ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན༽ ག་ར་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་ནང་ གནས་སོར་གཏང་ནི་འདི་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་

བསྡུར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕོྱགས་མཐུན་གནས་སོར་ཐོག་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

 

༣.༢༽  ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུརཿ 

 

འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སོར་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་འབད་དགོ། 

༣.༣༽  ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་གི་གནས་སོར། 

 

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གསརཔ་ག་ར་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ནང་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་༡ གི་རིང་མཉམ་སྦྲགས་

སྦེ་སོྡད་པའི་ཤུལ་ ཁོང་རའི་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ནང་ གནས་སོར་གཏང་ནི་ཨིན། ལོ་བསྟར་གནས་སོར་འདི་
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ཡང་ གནས་སོར་ལམ་སོྟན་དང་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི་ཨིན། 

 

༣.༤༽  ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་སོར། 

 

རོྩད་དཔོན་གསརཔ་ག་ར་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་༥ འི་རིང་ ཉེས་བཤེར་དང་རོྩད་བཤེར་སྡེ་ཚན་འོག་ལུ་སོྡད་

དགོཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་

ཚན་ནང་ གནས་སོར་གཏང་ནི་ཨིན། 

 

༤.  གནས་སོར་གྱི་ཚད་གཞིཿ 

ཀ༽ སྤྱིར་བཏང་གནས་སོར་གྱི་ཚད་གཞི། 

 

༡༽  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གནས་སོར་དང་གཡོག་གནས་འདི་ ཐོབ་དབང་ཅིག་སྦེ་ཐོབ་བརྗོད་

བཀོད་མི་ཆོག།  

༢༽ གནས་སོར་བསྟར་སོྤྱད་འདི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༣༽ ལས་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ནང་འཁོད་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་སོར་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ གནས་སོར་གྱི་གྲས་ཁར་

བརྩི་འཇོག་མི་འབད། 

༤༽ འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཚོད་བརྟག་དུས་ཡུན་བརྩིས་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་

ལོ་ངོ་༣ གྱི་རིང་ ཕྱག་མ་ཞུ་བར་ གནས་སོར་གཏང་ནིའི་འོས་འབབ་མེད། 

ཀ༽ རོྩད་དཔོན་ཅིག་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཁུངས་འོག་གི་སྡེ་ཚན་ཅིག་

ནང་ གནས་སོར་མ་གཏང་བའི་ཧེ་མ་ ཉེས་བཤེར་སྡེ་ཚན་འོག་ལུ་ ལོ་ངོ་༥ འི་རིང་

ཕྱག་ཞུ་དགོ།ཝ 

ཁ༽ ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་

ཚན་༡༤.༤.༨ ཅན་མའི་ནང་གསལ་བཞིན་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་

ཅིག་ ལས་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ གནས་སོར་གཏང་ཆོག། 
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༥༽ གལ་སྲིད་ རྨགཔ་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་ ཞི་གཡོགཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ས་

ཁོངས་གཅིག་ནང་ལུ་ གནས་སོར་གཏང་ནིའི་ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། 

༦༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༤.༤.༨ ཅན་མའི་

ནང་གསལ་བཞིན་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ ལོ་ལྔའི་རིང་ཕྱག་ཞུ་བའི་ཤུལ་མ་ གནས་སོར་གཏང་

ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད།  

༧༽ གནས་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་གསརཔ་ནང་ ལོ་གྲངས་རྩིས་རྐྱབ་ནི་ནང་ དུས་

རིང་སོླབ་སོྦྱང་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ སྐབས་གཡོག་དང་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ཚུ་གི་དུས་

ཡུན་བརྩིས་ནི་མེད། 

༨༽ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་གནང་བ་འདི་ཡང་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་༼དཔེར་ན་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ སྨན་བཅོས་ ཡང་ན་ དམིགས་

བསལ་སོྦྱང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ༽ ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆ་འཇོག་

འབད་ཆོག། ཨིན་རུང་ གནས་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལོ་བསྟར་

གནས་སོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ བདེ་སྒྲིག་དང་བདེ་ཐབས་ཚུ་བསྒྲིག་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ངོ་རྐྱང་གི་

གནས་སོར་ཞུ་བ་ཚུ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ལུ་མ་གཏང་བའི་ཧེ་མ་ དང་པ་ར་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་

སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་དགོ། 

༩༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༤.༤.༨ ཅན་མའི་

ནང་གསལ་བཞིན་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁོའམ་མོ་རའི་རིག་རྩལ་དང་ཤེས་བྱའི་

ལག་ལེན་དང་མ་མཐུན་པའི་གཡོག་གནས་ཅིག་ནང་ལུ་ གནས་སོར་གཏང་མི་ཆོག། 

༡༠༽ གནས་སོར་གྱི་ཞུ་བ་ཚུ་ག་ར་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་དེ་འོང་དགོ། 

༡༡༽ ལས་སྡེ་གིས་ ༼འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལས་ཐད་

ཁར་གྲངས་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི༽ གཤམ་འཁོད་གནས་སོར་ཚད་གཞི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་

བསྡུར་འབད་དེ་ཐག་གཅད་པའི་ཤུལ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ གནས་སོར་ལམ་སོྟན་ནང་དུས་མཐུན་

འབད་དེ་ ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ གནས་སོར་མ་གཏང་བའི་སྔ་གོང་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་དྲན་སྐུལ་

འབད་དགོཿ 
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༡༣.༡༽  གནས་སོར་ཞུ་ཡིག་བཀང་ཤོག་ནང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ས་ཁོངས་མཐོ་ཤོས་ར་ གསུམ་བྱིན་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ མཐའ་
དཔྱད་གཡོག་གནས་འདི་ གཤམ་འཁོད་བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
གཏན་འབེབས་འབད་ནི་ཨིན། 

༡༣.༡.༡༽ ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡོག་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་ཚད་
ཡང་ ཚད་གཞི་༥ ལས་༥༠ ཚུན་བྱིན་ཏེ་ཡོད། གཡོག་གནས་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ 
སྐུགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ར་ ཡོངས་བསོྡམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༠% འབག་མི་དེ་ཡང་ 
གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིནཿ 
ཀ༽ ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་གསརཔ་- ༥༠% 
ཁ༽ ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་ཧེ་མའི་མཇུག་གི་གཡོག་གནས་གསརཔ་- ༢༠% 

༡༣.༡.༢༽  འགོ་ཐོག་གནས་སོར་བཏང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ སྐུགས་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་༧༠% བྱིན་དགོ། 

༡༣.༡.༣༽ ཟུར་སྦྲགས་ཁ་པ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐུགས་བྱིན་དོན་ལུ་ 
སྐུགས་ཚད་ཡང་ ཚད་གཞི་༥ ལས་༣༠ ཚུན་བྱིན་ཏེ་ཡོད། ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
སྐུགས་བྱིན་དོན་ལུ་ ཡོངས་བསོྡམས་ལས་ སྐུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༣༠% འབགཔ་ཨིན། 

༡༣.༡.༤༽གནས་སོར་ཐོ་ནང་ཚུད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དོན་ཚན་༡༣.༡.༡  ༡༣.༡.༢ དང་  
༡༣.༡.༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུགས་ཚད་བསོྡམས་(༡༠༠) ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཨང་
རིམ་བཟོ་དགོ།  

༡༣.༡.༥༽གནས་སོར་བཀང་ཤོག་ནང་བཀོད་པའི་གདམ་ཁ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་༡༣.༡.༤ 
པ་དང་འཁྲིལ་ གཡོག་གནས་དགའ་གདམ་འདི་ཡང་ སྐུགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་ 
ཞི་གཡོགཔ་ལུ་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ཨིན། གལ་སྲིད་ མང་ཉུང་འགྲན་འདྲ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དང་པ་ར་ ཞི་གཡོགཔ་གི་གོ་གནས་རྒན་ཤོས་ལུ་བརྩི་
འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ ཧེ་མའི་གཡོག་གནས་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

༡༣.༡.༦༽ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་གནས་སོར་གྱི་གཡོག་གནས་གདམ་ཁ་ནང་ མ་མཐུནམ་མེད་པའི་
གནས་སྟངས་འཆར་བ་ཅིན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གོང་གསལ་བརྟག་ཞིབ་
དང་འཁྲིལ་མ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
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༡༣.༡.༧༽ གནས་སོར་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྐབས་དོན་ལུ་བརྟེན་ གོང་གི་བརྟག་
ཞིབ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོགཔ་དེ་ཡངཿ 

༡༣.༡.༧.༡༽དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྡེ་/གཡོག་གནས་ནང་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་དམིགས་
བསལ་གྱི་ཁྱད་རྩལ་/ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལུ་ གཏང་བའི་གནས་སོར། 

༡༣.༡.༧.༢༽དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་གཏང་བའི་གནས་
སོར། 

༡༢༽ ཤུལ་མའི་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་རན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ 

གནས་སོར་གཏང་མི་ཆོག། 

༡༣༽ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཐག་བཅད་པའི་གནས་སོར་གྱི་སྐོར་ལས་ 

ཡིག་ཐོག་ལས་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག། 

༡༤༽ གལ་སྲིད་ མཐོ་གཏུགས་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ གྲོས་

བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་དགོ། 

 

 

ཁ༽ ཕོྱགས་མཐུན་གནས་སོར། 

 

༡༽ གཡོག་གི་ས་སོྟང་ག་ར་ནང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་གཅིག་པའི་གཡོག་ཐོག་གི་མི་ངོམ་ཚུ་

བཙུགས་དགོ། 

༢༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་སྐོར་ལས་

ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ཚང་བའི་མི་ངོ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་བརྒལ་

མེད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གནས་སོར་གྱི་ཚད་གཞི་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་

གཞིའི་དོན་ཚན་ ༡༤.༤.༤ པའི་ནང་བཀོད་པའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་བའི་ཤུལ་ལུ་ གནས་སོར་

གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོ། 

༣༽ ལས་སྡེ་གཞན་ཅིག་ནང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ཕོྱགས་མཐུན་གནས་སོར་གཏང་ནི་འདི་ ལཱ་

གཡོག་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་དེ་ཨིན་དགོ། 

༤༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 

མི་ངོ་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 
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༥༽ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ ཉོག་མེད་ཡི་གུ་སོྤྲད་པའི་སྐབས་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ 

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱི་ཕོྱགས་མཐུན་གནས་སོར་ལས་བརྟེན་ དུས་རྒྱུན་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོྤྲད་

ལུ་ཐོ་ཕོག་ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༦༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕོྱགས་མཐུན་གནས་སོར་གྱི་ཚབ་མ་བཙུགས་ནི་འདི་ཡང་ 

གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཡོད་མིའི་མཁོ་ཡིག་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་བསྟར་གནས་སོར་གྱི་

སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལཱ་བྱ་འཐབ་ཚུགས།   

༧༽ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་མི་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕོྱགས་མཐུན་གནས་

སོར་གྱི་ཚབ་མ་འདི་ འདི་འཕོྲ་ལས་མི་བྱིན། 

ག༽ གནས་སོར་ཐོག་ལུ་འགན་གྲོལ། 

༡༽ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གནས་སོར་གཏང་སྟེ་ འགན་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཞུང་ཆས་དང་ཡིག་

སོྣད་ དྲན་ཐོ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འགན་ཁག་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སོྤྲད་ལེན་འབད་དགོ། 

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༤.༤.༡༦ པ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གནས་སོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་གི་ཅ་

ཆས་ཚུ་སོྤ་སོར་འབད་མི་ཆོག། 

༢༽ གོ་གནས་ཅོག་འཐད་པའི་ནང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་ ཡང་ན་ ལེ་ཤཱ་ཡོད་མི་ 

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནས་སོར་བཏང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཚབ་མ་ལུ་བསྒུག་མ་དགོ་པར་ 

ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ འགན་གྲོལ་འབད་དགོ། 

༣༽ གནས་སོར་བཏང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་པའི་ཚེས་གྲངས་

ལས་ ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ནང་འཁོད་འགན་གྲོལ་འབད་དགོཔ་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་

གཞིའི་དོན་ཚན་༡༤.༧.༤ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལེན་མིའི་ལས་སྡེའི་མི་

སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནང་བ་སོྤྲད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་

ཚངམ་ཅིག་ འདི་འཕོྲ་ལས་ འགན་ཁུར་གསརཔ་འདི་རྩིས་ལེན་དགོ། 
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༤༽ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ལས་ གནས་སོར་བསྟར་སོྤྱད་ཀྱི་

གནས་ཚད་འདི་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་ལུ་མ་གནས་མ་གནས་བལྟ་

དགོ། 

 

ང་༽ གནས་སོར་ཐོག་ལུ་འཛུལ་ཞུགས། 

༡༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༠.༡༣.༢.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོའམ་མོ་གི་གཡོག་གནས་གསརཔ་འདི་ ཧེ་མའི་ལཱ་གཡོག་

ས་གནས་ལས་ ཉུང་ཤོས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠ གྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཱ་དུས་ཀྱི་ཉིན་

གྲངས་༥ འི་ནང་འཁོད་གཡོག་གནས་གསརཔ་དེ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

༢༽ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གཡོག་གནས་གསརཔ་དེ་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་གཡོག་

གནས་ཀྱི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་ཡི་གུ་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཡིག་སོྣད་

ནང་ དུས་མཐུན་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

ཅ༽ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནས་པ། 

༡༽ སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མ་

ལས་འགལ་བ་སྦེ་བརྩི་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་/ལས་སྡེ་གིས་ 

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༤.༡༡.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ འགན་འཁྲི་འབག་དགོ། 

༢༽ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་ལུ་མ་གནས་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འབད་དགོ། 

༣༽ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་གནང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཨང་ ཌི་ཨེན་པི་/ཨར་-གསལ་བསྒྲགས་

/༢༠༡༤-༡༥/༥༥༣ སྤྱི་ཚེས་༥/༡༢/༡༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འཆར་དངུལ་འཐོབ་མིའི་འདུས་

ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གནས་སོར་བཏང་སྟེ་ ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ཤུལ་

ལས་ དངུལ་ཕོགས་བྱིན་ནི་བཀག་བཞག་དགོ། 
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༥༽ གནས་སོར་གྱི་བྱ་རིམ་རྒྱུན། 

 

 

 

 

  

Send 
requisition with 
relevant 
documents 

Review the 
transfer 
applications of 
both PA and WA; 
match position 
requirements or 
no. of posts with 
qualifications  

OK
? 

YES 

Consult relieving 
and receiving 
Agencies/ 
Departments or 
Divisions of OAG 

OK
? 

Seek HRC 
approval 

Issue 
Transfer 
Order 

Issue 
Transfer 
Order 

 

Inform HRC 
of PA 

OAG, 
HRD 

WA, HRD 

No. of candidates≠ no. 
of posts 

YES 

START END 

 

 

NO 

NO 

Inform 
WA, HRD 

 
No. of candidates = 
No. of posts 
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༦༽ གནས་སོར་ལས་འཆར། 

 

ཨང་། ལས་སྣ། དུས་བཀག 

༡ 
གནས་སོར་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ གློག་ཐོག་གནས་སོར་ཞུ་

ཡིག་དང་བཅས་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

སྤྱི་ཟླ་༥ པ། 

༢ རང་སོའི་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ གནས་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་

བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

སྤྱི་ཟླ་༦ པ། 

༣ གནས་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ལས་ཚན་ལུ་ཕུལ་

དགོ། 

སྤྱི་ཟླ་༧ པ། 

༤ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ལས་ཚན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

འགན་གྲོལ་གཏང་མི་དང་ལེན་མི་ལས་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་

དགོ། 

 

སྤྱི་ཟླ་༨ པ། 

༥ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་གི་གནང་བ་

ལེན་དགོ། 

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་

ཟླ་ཕྱེད། 

༦ ཞི་གཡོག་གློག་ཐོག་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བསྐྲུན་པའི་གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་

བཏོན་དགོ། 

སྤྱི་ཟླ་༥ པ། 

༧ ཞུ་གཏུགས་དང་འཕྲལ་མཁོའི་གནས་སོར་ཞུ་ཡིག་གང་རུང་ཡོད་ན་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དགོ། 

སྤྱི་ཟླ་༡༠ 

པའི་ཟླ་ཕྱེད། 

༨ གཡོག་གནས་གསཔར་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དགོ། སྤྱི་ཟླ་༡ པ། 
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༧༽ གནས་སོར་ཞུ་ཡིག་བཀང་ཤོག། 

 

༡༽ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་ཁ་གསལཿ 

 

མིངཿ  

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨངཿ  

གོ་གནས་ཀྱི་མིངཿ  

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམཿ 

ཕོ་མོའི་དབྱེ་བཿ 

ད་ལོྟའི་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེཿ 

བསྐོ་བཞག་ཚེས་གྲངསཿ 

ད་ལོྟའི་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཚེས་གྲངསཿ 

ཤེས་ཚདཿ 

ཤེས་ཚད་/དམིགས་བསལ་གྱི་སོྦྱང་བརྡརཿ 

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱངཿ 

འགྲུལ་འཕྲིན་ཨངཿ 

༢༽ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁ་བྱངཿ 

 

གཡུསཿ   རྒེད་འོགཿ     རོྫང་ཁགཿ  
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༣༽ ཧེ་མའི་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་གསལཿ 

 

ཨང་། ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེ་/ས་གནས་

གཞུང་། 

རོྫང་ཁག། འགོ་བཙུགསཿ 

(སྤྱི་ཚེས་/སྤྱི་ཟླ་/སྤྱི་ལོ) 

 

མཇུག་བསྡུཿ 

(སྤྱི་ཚེས་/སྤྱི་ཟླ་/སྤྱི་

ལོ) 

 

     

     

     

     

     

 

༤༽ གཉེན་སོྦྱར་གྱི་གནས་སྟངསཿ 

 

གཉེན་རྐྱབ་ཅིཿ ་་་་་་་་་   གཉེན་མ་རྐྱབཿ  

གལ་སྲིད་ གཉེན་རྐྱབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་གཤམ་གསལ་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་དགོཿ 

མིངཿ      

གོ་གནས་ཀྱི་མིང་/གནས་རིམཿ 

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་(ལཱ་གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་) :    

ལས་སྡེཿ 

བསྐོ་བཞག་ཚེས་གྲངསཿ     

ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཚེས་གྲངསཿ 
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༥༽  གནས་སོར་གདམ་ཁཿ གདམ་ཁ་གསུམ་བྱིན་དགོ། གལ་སྲིད་ གདམ་ཁའི་འོས་འབབ་མེད་པ་

ཅིན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ག་ཏེ་འབད་རུང་དགོས་མཁོ་འཐོནམ་ཅིག་ མི་ངོ་འདི་གནས་སོར་གཏང་

ནིའི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 

གདམ་ཁ་༡ པ། གདམ་ཁ་༢ པ། གདམ་ཁ་༣ པ། 

   

 

 

ང་གིས་ གོང་འཁོད་བརྡ་དོན་ཚུ་ ང་རའི་ཤེས་རོྟགས་དང་བསྟུན་ བདེན་པ་ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་འབདཝ་

ཨིན། གལ་སྲིད་ གོང་འཁོད་ཀྱི་གསལ་སོྟན་ཚུ་ རྫུན་མ་སྦེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ངེ་གི་གནས་སོར་གྱི་ཞུ་བ་འདི་ 

ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 

 

 

 

མིང་རྟགསཿ       ཚེས་གྲངསཿ

        

___________________________________________________________ 
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མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོདཿ 

 

གནས་སོར་གྱི་ཞུ་བ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་…………………… ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་……………………མི་སོྟབས་ཚོགས་

ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད། 

དྲན་གསོཿ 

༡༽ བཀང་ཤོག་འདི་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ཞག་དུས་དང་འཁྲིལ་ 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ནང་བཙུགས་དགོ། 

༢༽  གཡོག་གནས་དགའ་ཤོས་ཀྱི་གདམ་ཁ་གསུམ་ ངེས་པར་དུ་བཀོད་དགོ། གལ་སྲིད་ བཀང་

ཤོག་འདི་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀང་བ་ཅིན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནས་སོར་ས་གནས་ཀྱི་ཐད་

ཁར་ དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། 

༣༽  མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ཆོག། 

༤༽  ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གནས་སོར་ལམ་སོྟན་ལུ་བལྟ་དགོ། 
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ཟུར་སྦྲགས་ ཀཿ  གཡོག་གནས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ ༼ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ + ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་

ཧེ་མའི་གཡོག་གནས་མཇུག༽ 

 

དབྱེ་ཁག་

/དབྱེ་རིམ། 

རོྫང་ཁག་གི་མིང་། ད་ལོྟའི་གཡོག་

གནས་(༥༠%) ཀ 

ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་ཧེ་མའི་

གཡོག་གནས་མཇུག (༢༠%) 

ཁ*+ 

༡ ཐིམ་ཕུག ༥  ༢ 

༢ སྤ་རོ། ༡༠ ༤  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། * 

༣ སྤུ་ན་ཁ། ༢༠ ༨ 

དགེ་ལེགས་ཕུག* 

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 

བསམ་རྩེ། 

གསར་སྤང་།  

༤ རྩི་རང་། ༣༠  ༡༢ 

ཆུ་ཁ། 

ཧཱ། 

༥ བུམ་ཐང་། ༤༠  ༡༦ 

བཀྲིས་སྒང་། 
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ཀྲོང་གསར། 

མོང་སྒར། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 

༦ མགར་ས། ༥༠  ༢༠ 

ལྷུན་རྩེ། 

པདྨ་དགའ་ཚལ། 

དར་དཀར་ན། 

བཀྲིས་གཡང་རྩེ། 

གཞལ་སྒང་། 

 

 
*ས་གནས་ཚུ་ ཁོང་རའི་ས་སྒོ་དང་གནས་སོར་གྱི་གདམ་ཁ་ལས་བརྟེན་ ཐོ་བཀོད་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་
ཡོད། * +  འགོ་ཐོག་གནས་སོར་བཏང་ཡོད་མི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ་
ནི་དང་ ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་ཚད་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་༧༠ འབག་ནི་ཨིན། 
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ཟུར་སྦྲགས་ ཁཿ   ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་བྱིན། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ ལཱ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་ཚད་གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 

སྐུགས་བྱིན་ཐངས་དེ་ཡངཿ 

 

ཚད་རྟགས། སྐུགས། 

མཆོག་གྱུར། ༣༠ 

རབ། ༢༠ 

འབྲིང་། ༡༥ 

ལེགས་བཅོས་དགོཔ། ༥ 

 

ལོ་་གསུམ་གྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་དཔྱ་སྙོམས་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། 

 

ལོ། སྐུགས། 

ལོ་ངོ་༡ པ།  

ལོ་ངོ་༢ པ།  

ལོ་ངོ་༣ པ།  

བསོྡམས།  

དཔྱད་སྙོམས་(བསོྡམས་/༣) – ག  
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སྐུགས་བསོྡམས་རྩིས་བཏོན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ། (ཟུར་སྦྲགས་ ཀ་དང་ཁ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་སྐུགས་) 

གཡོག་གནས་(༧༠%) ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་

དཔྱད་༣༣༠% 

(ག) 

བསོྡམས། 

(༡༠༠%)   

ཀ+ཁ+ག/ 

(ཀ+ག) 

ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་

(ཀ) 

ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་ཧེ་མའི་

གཡོག་གནས་མཇུག(ཁ)* 

    

 

༼ལེའུ་གསུམ་པ༽ 

མཉམ་འབྲེལ་བདེ་སྒྲིག། 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་རོྩད་པའི་ཞལ་འཛོམས། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་རོྩད་པའི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་བརྩམ་ནི་ཨིན་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཁྲིམས་རོྩད་པའི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སོྤྱད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་དགོ། ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཁྱད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ༼རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༥༡(༢) པའི་ནང་གསལ་༽ ད་ལོྟའི་གནས་སྟངས་དང་གསར་བྱུང་ཁྲིམས་

ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་དང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་བརྗེ་སོར་དང་སོྦྱང་

བརྡར་འབད་ས་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  

 

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་གྱི་འཛོམས་འདུ། 

ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེའི་ལཱ་གཡོག་དང་རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་གིས་ ཁྲི་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ ཟླ་ངོ་གསུམ་ (ཟླ་ངོ་

༣) རེ་ནང་ཚར་རེ་ འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་མི་དེ་ཡངཿ 

༡༽ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཚད་ལྡན་ཉམས་ལེན་དང་ལམ་སོྟན་ཐོག་ལུ་ འཇོན་དྲགས་སྦེ་སྐྱེལ་

སོྤྲད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ། 
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༢༽ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལན་ཚུ་བསལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

དང་། 

༣༽ གོ་སྐབས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རང་སོའི་ལས་སྡེའི་ཉམས་མོྱང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཨིན། 

 

རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་ས་ཁོངས་དང་མཐུན་

རྐྱེན། 

གཞུང་གི་ཁྲིམས་རོྩདཔ་དང་ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྩད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ཕྱི་ཁར་ལཱ་འབད་མི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་མཐུན་ལཱ་གི་ས་སྒོ་ཅིག་བྱིན་

དགོ། ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ནང་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་ལྟ་རོྟག་འབད་ནིའི་དོན་

ལུ་ ཁྲིམས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་ཐབས་རིམ་ལུགས་ནང་ འཛུལ་སོྤྱད་འབད་ནིའི་སོྤྱད་མིང་དང་གསང་ཡིག་

བྱིན་དགོ།



 
 

  

 


