གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་བཀོད།

ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་འོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་
/ལས་ཚན་ཅིག་སྦེ་ལཱ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་གྱངས་ཡང་

ལས་སྡེའི་སྦོམ་ཆུང་དང་

འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་སོ་སོར་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེའི་འགན་དབང་ཚུ་སོ་སོར་ཡོདཔ་ལས་ ལས་སྡེ་ལ་ལོ་
ཅིག་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་ ལས་ཚན་ལས་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་མཁོ་གལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་

བཀོད་ཚོགས་/ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་/ལྷན་ཚོགས་ཕན་རོགས་པ་སྦེ་

ཕྱག་ཞུ་ནི་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་ བཀག་འཛིན་ཉེས་ཆད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་ ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་འགན་དབང་བསྒྲུབ་ནི་ ལས་སྡེའི་དམིགས་བསལ་དཔྱད་ཡིག་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ལམ་སྟོན་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ ༼ནང་འགྲིག་

འཆམ་ཁ་རྩིས་པའི་༽ མཁོ་སྒྲུབ་དང་ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་ ལས་སྡེའི་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་
དོན་ཡིག་འཛིན་ཐོག་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ ༼ལས་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ཀྱི༽ ཚོགས་
ཆུང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ འཐུས་མི་སྦེ་ངོ་ཚབ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་འགན་ཁུར་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ཡོད།

1

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་མི་སྟོབས་དང་འགན་དབང་ཚུ་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་ག་བསྡུར་འབད་བལྟཝ་ད་ ལས་
སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་
ལས་བརྟེན་

འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་བའི་

ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་

ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེདཔ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་

ཁྲིམས་དོན་འགན་ཁུར་དང་བསྟུན་པའི་མི་སྟོབས་ཆ་སྙོམས་སྦེ་དགོ་པའི་

དུས་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ག་རའི་དོན་ལུ་ རིམ་མཐུན་ལས་

སྡེའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་བཟོ་མི་འདི་གིས་ གོང་འཁོད་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལས་སྡེའི་དམིགས་
བསལ་ཁྱད་རྩལ་དང་མཆོག་གྱུར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད།
༼ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཉེས་བཤེར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༽
༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་བའི་རྩོད་གཞི་གི་དངོས་འབྲེལ་པ

་སྦེ་

ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ འབྲེལ་བ་ཡང་འཐབ་དགོ།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་རྩོད་ཚུ་
བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།

ཞི་རྩོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་
འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽
༢༽
༣༽
༤༽

ལས་སྡེ་གཞན་གང་རུང་གིས་ ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

དྲི་གཏུགས་འབད་བའི་གནད་

དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
གཞུང་གི་འོང་འབབ་དང་ཁག་འབག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་

རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་བདག་གིས་ བཀའ་སློབ་དང་འཁྲིལ་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་
དགོ།

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

2

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
༥༽
༦༽
༧༽

ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ལུ་གནོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་
དགོ།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ འབད་
ཡོད་མེད་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།

༨༽

ཁྲིསས་བཟོ་དང་གཞན་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་

༩༽

ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཞིབ་རོགས་/རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་

གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་

ཚོགས་ཀྱི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཅིག་

ཡང་ན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
༢༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་ རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ དཔྱད་

༣༽

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

༤༽

ཡིག་ཟིན་འགོད་དང་ འཕྲི་སྣོན་བཏབ་དགོ།

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་

འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་

ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་

ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་

གལ་སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ལུ་ ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་
བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་
༥༽

བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་

༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་སྐབས་

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་

ཚོགས་ནང་འཁོད་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

ལྷན་
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༦༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ།

༧༽

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ནང་འདེབས་དང་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་དགོ།

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་
གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་ གཞན་
ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་

ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་

༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༥ ཅན་མ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་
༢༽

དང་འཁྲིལ་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཞན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་
ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐོག་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ རྩོད་གཞིའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་
ལས་རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

༣༽

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ནི་

ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་

ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ་

ཡང་ན་ དུས་དང་དུས་སུ་ གོངམ་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།
༤༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་

རྩོད་གཞིའི་དབྱེ་དཔྱད་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་

༥༽

ཞིབ་དཔྱད་ལུ་ ཡང་ན་ ཤུལ་མའི་ཉེས་བཤེར་ནང་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

༦༽

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐད་ལུ་

བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་དགོ།
ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཉེས་

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་འདུན་ལས་

ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ལེན་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༧༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཕོག་ལམ་དང་ ཉེས་འཛུགས་
བཀལ་ནི་ཨིན་པའི་མི་ངོ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་ མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

༣༽

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

༤༽

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཞིབ་རོགས་

༥༽

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་

འབད་དགོ།

འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་
དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

༢༽

ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་

༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་

དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་
བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༣༽

ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ རང་གི་

༤༽

ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་དགོ།

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

༥༽

ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

༦༽

མཐུན་གྲོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ ལྟ་རྟོག་/ལྟ་ཞིབ་/བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་དང་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་

དགོ།

འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོ།

༼འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)
ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ཡང་ན།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་
སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཀ)
ཁ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་ མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལས་སྡེའི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་

༢༽

ཞི་རྩོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་

ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

གཞུང་གི་འོང་འབབ་དང་ཁག་འབག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

༢༽

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་བདག་གིས་ བཀའ་སློབ་དང་འཁྲིལ་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་

༣༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་

དགོ།

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
༤༽
༥༽
༦༽

ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
ལས་སྡེ་ལུ་གནོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་

ལས་སྡེ་ལུ་

འབུལ་ཕུལ་དགོ།

འབྲུག་གི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་
༢༠༠༦

ཅན་མར་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་

དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ལས་སྡེ་གིས་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལྟ་
རྟོག་འབད་དགོ།

༧༽

ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཞིབ་རོགས་/རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

བརྒྱུད་དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་
ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

ལས་སྡེ་འདི་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

༣༽

ལས་སྡེ་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

༤༽

འཕྲི་སྣོན་ཚུ་བཏབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་དང་
བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་

འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་
༦༽

དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ།
༧༽

ལས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽
༡༠༽

༡༡༽

ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་འདི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་
དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་ གཞན་
ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་
རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ གཞན་དབང་
འཛིན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཞིབ་
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་རྩོད་གཞིའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་
༢༽

གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

ལས་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་
ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ་ ཡང་ན་
དུས་དང་དུས་སུ་ གོངམ་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་

ལེན་ནི་དང་རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་
སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

དེ་ལས་

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་

ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་

༤༽

ཞིབ་དཔྱད་ལུ་ ཡང་ན་ ཤུལ་མའི་ཉེས་བཤེར་ནང་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

༥༽

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐད་ལུ་

༦༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཕོག་ལམ་དང་ ཉེས་འཛུགས་

ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་འདུན་ལས་

ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ལེན་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
བཀལ་ནི་ཨིན་པའི་མི་ངོ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་ མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་

༣༽
༤༽
༥༽

བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནི་ནང་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ།

ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ལས་བརྟེན་པའི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་ དེ་ལས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་
དང་ ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

ལས་སྡེ་འདི་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་
སྤྲོད་འབད་དགོ།

9

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལས་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་
༢༽
༣༽

དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལས་སྡེ་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་

དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་བཞིན་
དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་ཐད་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༢༽

༣༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ རང་གི་
ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༼རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་ རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ལས་སྡེ་ལུ་

སྒྲིག་ལམ་དྲི་གཏུགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་

དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་

ཞི་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣ (ས་ཡ་གསུམ) ་

༢༽

ཞི་རྩོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་

༣༽

གལ་སྲིད་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྩོད་བཤེར་/འདུམ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་

འོག་རྒྱུའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་རྩོད་ཚུ་བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
དགོ།

གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་རྩོད་ཀྱི་དངོས་འབྲེལ་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་བའི་གནད་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་

༢༽

གཞུང་གི་འོང་འབབ་དང་ཁག་འབག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་

༣༽

དང་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ བཀའ་སློབ་དང་འཁྲིལ་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་
བསྒྲུབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༤༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོས་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
༥༽

ལྷན་ཚོགས་ལུ་གནོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་དང་

༦༽

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠

༧༽
༨༽

གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ཅན་མ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གྲོས་

འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ འབད་
ཡོད་མེད་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།

ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཞིབ་རོགས་/རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་

ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་

ཡང་ན་

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་
༢༽
༣༽
༤༽

གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་

བཏབ་དག་པའི་ཁར་ འཕྲི་སྣོན་ཚུ་བཏབ་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་
འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་

ཞི་

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༦༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ལས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ།

༧༽

ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་
༡༡༽

གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་

གཞན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ཅིག་གིས་

དྲི་གཏུགས་འབད་

ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ རྩོད་གཞིའི་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི་དང་ རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

༢༽

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་

བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་
དགོ་ ཡང་ན་ དུས་དང་དུས་སུ་ གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་ དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འགན་

༣༽

སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།
ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་

ལེན་ནི་དང་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་
སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།
༤༽

ཞིབ་དཔྱད་ལུ་ ཡང་ན་ ཤུལ་མའི་ཉེས་བཤེར་ནང་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

༥༽

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐད་ལུ་

ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་འདུན་ལས་

ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ལེན་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༦༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཕོག་ལམ་དང་ ཉེས་འཛུགས་
བཀལ་ནི་ཨིན་པའི་མི་ངོ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་ མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

༣༽
༤༽
༥༽

བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་
འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

༢༽

མཐོ་གཏུགས་རྩོད་གཞིའི་སྐབས་ལུ་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
དགོ།

ཉོག་འཛིང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

༢༽

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་

༢༽
༣༽

བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ རང་གི་
ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

༼རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)
ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ཡང་ན།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་
སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཀ)
ཁ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

༢༽
༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣ (ས་ཡ་གསུམ) འོག་
རྒྱུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་རྩོད་ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་
འབད་དགོ།

ཞི་རྩོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་
འབད་དགོ།

གལ་སྲིད་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྩོད་བཤེར་/འདུམ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་
གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་གི་དངོས་འབྲེལ་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་བའི་

༢༽

གཞུང་གི་འོང་འབབ་དང་ཁག་འབག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་

༣༽

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ ནམ་རང་བཀའ་སློབ་གནང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་

༤༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
བསྒྲུབ་དགོ།

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
༥༽
༦༽
༧༽
༨༽

ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ལུ་གནོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་དང་
གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དོ་
ཡོད་མེད་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ནམ་རང་ཞལ་བཀོད་གནང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་/ལྟ་བ་ཚུ་
སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༩༽

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་
འབྲུག་གི་བུ་ཚབ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༡༢

ཅན་མ་དང་

འབྲུག་གི་ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་བཀག་སྡོམ་

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་ ཕན་ནུས་དང་ལྡནམ་སྦེ་
༡༠༽
༡༡༽

༡༢༽

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོ།

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་འདི་
ཏོག་བྱིན་མི་ཅིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

བུ་ཚབ་ལམ་སྟོན་དང་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གཅེས་སྐྱོང་ལམ་སྟོན་ཚུ་

ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་དོན་ལུ་
འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་

ཞབས་

འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ནི་དང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ བུ་ཚབ་ལེན་ནི་ མཐའ་སྐྱོང་དང་ཉེ་འབྲེལ་གཅེས་སྐྱོང་ཚུ་
ཨ་ལོའི་མཐའ་དོན་དང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོ།

བུ་ཚབ་ ༼རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་རུང་༽ སྤྲོད་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཨ་ལོའི་ཁ་གྱངས་དང་ བརྡ་དོན་
འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལྟེ་བའི་ཐོག་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གཅེས་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག་འོག་ལུ་ བཞག་ཡོད་

༡༣༽

པའི་ཨ་ལོའི་ཁ་གྱངས་འཛིན་ཐོ་ཚུ་དུས་མཐུན་འབད་དེ་ གློག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོ་གི་འདྲ་བཟོ་བཞག་དགོ།
ཟིན་འགོད་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ ཁུངས་གཏུག་དཔེ་དེབ་སྦེ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆིངས་ཡིག་ མཐུན་གྲོས་དང་ གན་
འཛིན་ཚུ་དུས་མཐུན་འབད་དེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།
༡༤༽

ཨ་ལོའི་ཕན་བདེ་རྒྱུན་ཆད་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་

ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་དང་བར་

གཏོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བུ་ཚབ་སྤྲོད་ལེན་དང་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གཅེས་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་
སྡུད་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གཞན་ཁྲིམས་ཡིག་ཆས།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་
གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་

༢༽
༣༽
༤༽

གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་

བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་
འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

༦༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ།

༧༽

ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་
༡༡༽
༡༢༽

གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་
པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དེ་ལས་ གཞན་དབང་འཛིན་
གང་རུང་ཅིག་གིས་

དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་
སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།
༢༽

རྩོད་གཞིའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་

ཞིབ་

རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་གྲ་

ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་

བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་
དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་

ལེན་ནི་དང་རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་
སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།

དེ་ལས་

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་

ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་

༤༽

ཞིབ་དཔྱད་ལུ་ ཡང་ན་ ཤུལ་མའི་ཉེས་བཤེར་ནང་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

༥༽

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཐད་ དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཞིབ་

༦༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཕོག་ལམ་དང་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ནི་

ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

དཔྱད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ལེན་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
ཨིན་པའི་མི་ངོ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་ མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

༣༽
༤༽
༥༽

འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་
འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་
དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽
༢༽
༣༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་ གཞི་རྟེན་ཁྲིམས་དོན་དགོས་མཁོའི་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ ལས་ཁུངས་
ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ཡོངས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་
དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་མ་
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཚད་

ཁེ་གྱོང་པ་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

ཐབས་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་
བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༢༽

༣༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ རང་གི་
ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༼བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཡིག་ཚང་

དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ལས་སྡེ་ལུ་

སྒྲིག་ལམ་དྲི་གཏུགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་

དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་དང་ནང་འགྲིག།

༡༽

བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་

པའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་

ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ་ ཡང་ན་ དུས་དང་དུས་སུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་སྤྲོད་
༢༽

འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་ཞི་རྩོད་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་
མདུན་ས་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ངོ་བཅར་འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་དམིགས་

༢༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོས་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

བསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

གནས་ཚུལ་བྱིན་དགོ།

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ནི་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

བཀོད་ཚོགས་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་

༤༽

བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

རོགས་/རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༥༽

ཁག་འབགཔ་ གྲོས་སྟོན་པ་དང་ བཟོ་བསྐྲུན་ཁྱད་རིག་ཚུ་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་མཚམས་འཛིན་རིགས་ཀྱི་

༦༽

ཁག་འབགཔ་ གྲོས་སྟོན་པ་དང་གཞན་ཐོ་བཀོད་པ་ཚུ་ དགོངས་ཕོག་གཏང་ནི་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ གོ་

༧༽

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་འོག་གི་

༨༽
༩༽

སྐོར་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

གནས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོ།

བཟོ་སྐྲུན་སྤུས་ཚད་སྒྲིག་མཐུན་གཞི་བཀོད་བརྩམ་ནིའི་

དོན་ལུ་ དངོས་འབྲེལ་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་

མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་

ཁག་འབག་བདག་སྐྱོང་དང་

འགྲིག་འཆམ་ཁའི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་ཅོག་གཅིག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་

ནང་
༼རྒྱ་

གར་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་ལས་འཁོན་འདུམ་ཚོགས་སྡེ་ ཐའི་ལེནཌ་གི་བཟོ་སྐྲུན་སྤེལ་ཁང་དང་ མེ་ལེ་ཤི་
ཡའི་བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ཚོགས་སྡེ་༽ ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁས་ལེན་གན་འཛིན་བཀོད་མི་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངོས་འབྲེལ་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༡༠༽

ཕྱི་རྒྱལ་དང་ལུང་ཕྱོགས་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁས་ལེན་གན་འཛིན་བཀོད་མི་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་

༡༡༽

ཁག་འབགཔ་ གྲོས་སྟོན་པ་དང་སྤྱིར་བཏང་བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་ལས་གྱི་དོན་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ཁྲིམས་

༡༢༽

འབད་ནིའི་ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ།

དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་རྩོད་ཚབ་འབད་དགོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ།

ག)

རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་ལས་སྲིད་བྱུས་བསྟར་སྤྱོད་དང་།

ཁ)

ང་)

བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་ དུས་རབས་ ༢༡ པའི་དཔལ་འབྱོར་མདུན་ལམ་ལས་འཆར།
བཟོ་སྐྲུན་དཔྱད་ཡིག་གི་ཟིན་འགོད།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ བཀོད་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་
ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

བཀོད་ཚོགས་འདི་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

༣༽

བཀོད་ཚོགས་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

༤༽

བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་

ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ བཀོད་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་
གྱི་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་

༦༽

སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ནང་འཁོད་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ བཀོད་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་
གྱི་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་
གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ།

༧༽

བཀོད་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽
༡༠༽

༡༡༽

ལམ་སྟོན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་

བརྩམ་ནི་དང་

གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

བཀོད་ཚོགས་འདི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་
གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་
འཛོམས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ནང་གསལ་བཞིན་

མཚམས་འཛིན་གྱི་

གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་
བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

༣༽

༤༽
༥༽
༦༽

བཀོད་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་དགོ།

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་
འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་དང་།

ལྟ་རྟོག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

ལྟ་རྟོག་ལམ་སྟོན་གྱི་ལག་ལེན་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི།

ཁ)

ཁག་འབགཔ་ཚུ་ དགོངས་ཕོག་གཏང་ནི་ གོ་གནས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ གཞན་བདག་

ག)

དམིགས་བསལ་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་ས་ཁོངས་ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

ང་)

སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཡིག་ཐོག་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཡང་བྱིན་དགོཔ་དང་།
ཁག་འབག་ལུ་མ་གནས་མི་རྩ་ཕན་ཚུ་

བཀོད་ཚོགས་དང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

བཟོ་སྐྲུན་དཀའ་སྡུག་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ཁོའམ་མོ་
གིས་ འགན་ཁུར་བསྒྲུབ་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

གླ་ཆ་མ་ཐོབ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་སྡུག་ མི་སྟོབས་ཀྱི་གནད་དོན་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལོག་སྤྱོད་དང་

ཁ)
ག)
༢༽

གནད་དོན་ཚུ་ལེན་ནི།

གཞན་ཡང་བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་ལས་ཀྱི་

བཟོ་སྐྲུན་དཀའ་སྡུག་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ཕན་
ཐབས་བསྒྲིག་ནི་དང་།

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

ཀུན་སྤྱོད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ཁོའམ་མོ་གིས་
དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

འགན་ཁུར་བསྒྲུབ་

ཁག་འབགཔ་གི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་གསལ་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་
དྲུག་དང་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལེན་ནི།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁ)

སྣ་མང་ལས་སྡེའི་ཀུན་སྤྱོད་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་

ག)

ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་པའི་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི།

བསྒྲིག་ནི་དང་།

ཕན་ཐབས་

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༢༽

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་

༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་

༢༽

བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༣༽

གྲོས་འཛོམས་ གྲོས་ཚོགས་ ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

༤༽

ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོ།

བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ རང་གི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

25

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༼རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འགན་ཚད།༽
ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ་དང་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༽

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལམ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་གི་ཉེས་བཤེར་དང་ འབྲེལ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་།

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་

བའི་གནས་ཚུལ་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བྱིན་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

རྩོད་བཤེར་དང་ཞི་བའི་རྩོད་གཞིའི་ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁ།

༡༽

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་
རྐྱབ་དགོ་ ཡང་ན་ དུས་དང་དུས་སུ་ ཚོགས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་
སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

༢༽

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་ཞི་རྩོད་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་
མདུན་ས་ལུ་ ཚོགས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ངོ་བཅར་འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ བྱ་

༢༽

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

༣༽

རིམ་ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཁྲི་འཛིན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་
ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

༤༽

རྩ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་དཔྱད་ཡིག་

༥༽

དགོས་མཁོ་འབྱུང་ཚེ་

གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་གྲོས་ཆོད་

ཁྲིམས་ཀྱི་འཕྲི་སྣོན་དང་

བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱའི་ཐད་ཁར་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དམིགས་བསལ་དགོངས་དོན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕན་གནོད་

ཁྲིམས་དང་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ ཆིངས་ཡིག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གྲལ་གཏོགས་
ཡོད་པའི་གན་འཛིན་ཚུ་ གསལ་ཞུ་འབད་དགོ།

༦༽
༧༽
༨༽

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ དུས་མཐུན་འབད་དེ་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་སྣ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་ནང་
གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དེ་ཡངཿ

26

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཀ)

ལས་གཡོགཔ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་དང་མི་མང་སྙན་གསན་ཚུ་ ཡིག་

ཁ)

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་

ག)
ང་)

ཅ)
ཆ)
ཇ)

ཐོག་བཀོད་དགོ།

གཞན་ལས་ཚན་/དྲུང་ལས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

བདག་སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ཡིག་འབྲེལ་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་དང་གཞུང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་
དགོ།

གྲོས་ཆོད་དང་གྲོས་བཅུད་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་རིམ་དང་འཛོམས་འདུའི་ཡིག་ཕབ་ཚུ་
དག་བཅོས་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ པར་སྐྲུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་
དང་གཏན་མཛོད་ནང་བཙུགས་དགོ།
ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་རུང་

ཚོགས་ཆུང་བྱ་རིམ་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་

གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

དགོས་མཁོ་འབྱུང་ཚེ་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གནད་སྤྱོད་དང་ཁྱད་རིག་གི་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུ་ཚུ་ ཕན་ནུས་དང་ལྡནམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཉ)

ཚོགས་ཆུང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འཆར་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་

ཏ)

ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཁོང་གི་

ཐབས་བསྒྲིག་དགོཔ་དང་།

གྲལ་གཏོགས་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་སྐོར་འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽
༣༽

ཚོགས་ཆུང་ལུ་དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་གི་གནས་རིམ་སྙན་ཞུའི་ལྟ་རྟོག་དང་གྲ་སྒྲིག་
འབད་དགོཔ་དང་

གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་དང་ཚོགས་ཆུང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ཁྱད་རིག་བསླབ་

སྟོན་ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་འཛིན་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་མཐུན་ཡོདཔ་
རྣམ་གཞག་ ཁྱད་རྣམ་དང་དོན་བཅུད་ཚུ་ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཁག་འབག་ གན་ཡིག་དང་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་
དགོཔ་དང་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་རྩ་བོ་གིས་གྲུབ་པའི་ལཱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁག་འབག་
གི་གནས་དོན་ཚུ་ དོན་འགྲེལ་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཁྲིམས་དང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ཟིན་འགོད་བཏབ་པའི་ཁྲིམས་

༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་

མཐུན་ཡིག་འཛིན་གཞན་ཚུ་གི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཚོགས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

༢༽

༣༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་/སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་
གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་རང་བཞིན་དྲང་

ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ རང་གི་
ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༼རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འགན་ཚད།༽
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལཱ་འགན།

༡༽

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལམ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད།

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་གི་ཉེས་བཤེར་དང་འབྲེལ་

བའི་གནས་ཚུལ་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

རྩོད་བཤེར་དང་ཞི་བའི་རྩོད་གཞིའི་ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁ།

༡༽

༢༽

ལས་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་

ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ་ ཡང་ན་
དུས་དང་དུས་སུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་ཞི་རྩོད་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་
མདུན་ས་ལུ་ ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ངོ་བཅར་འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽
༢༽

ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

༣༽

ཁྲི་འཛིན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཚུ་

༤༽

རྩ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་དཔྱད་ཡིག་

༥༽

ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་གྲོས་ཆོད་

ཁྲིམས་ཀྱི་འཕྲི་སྣོན་དང་

བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱའི་ཐད་ཁར་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
དགོས་མཁོ་འབྱུང་ཚེ་

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དམིགས་བསལ་དགོངས་དོན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕན་གནོད་

ཁྲིམས་དང་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ ཆིངས་ཡིག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གྲལ་གཏོགས་
༦༽

ཡོད་པའི་གན་འཛིན་ཚུ་ གསལ་ཞུ་འབད་དགོ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ དུས་མཐུན་འབད་དེ་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

༧༽

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་སྣ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་ནང་

༨༽

སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དེ་ཡངཿ

གྲོགས་རམ་འབད་དགོཔ་དང་།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཀ)

ལས་གཡོགཔ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་དང་མི་མང་སྙན་གསན་ཚུ་ ཡིག་

ཁ)

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་

ག)
ང་)

ཅ)
ཆ)
ཇ)

ཐོག་བཀོད་དགོ།

གཞན་ལས་ཚན་/དྲུང་ལས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

བདག་སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ཡིག་འབྲེལ་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་དང་གཞུང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་
དགོ།

གྲོས་ཆོད་དང་གྲོས་བཅུད་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་རིམ་དང་འཛོམས་འདུའི་ཡིག་ཕབ་ཚུ་
དག་བཅོས་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ པར་སྐྲུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་
དང་གཏན་མཛོད་ནང་བཙུགས་དགོ།
ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་རུང་

ཚོགས་ཆུང་བྱ་རིམ་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་

གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

དགོས་མཁོ་འབྱུང་ཚེ་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གནད་སྤྱོད་དང་ཁྱད་རིག་གི་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུ་ཚུ་ ཕན་ནུས་དང་ལྡནམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཉ)

ཚོགས་ཆུང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འཆར་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་

ཏ)

ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་

ཐབས་བསྒྲིག་དགོཔ་དང་།

གི་གྲལ་གཏོགས་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽
༣༽

ཚོགས་ཆུང་ལུ་དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་གི་གནས་རིམ་སྙན་ཞུའི་ལྟ་རྟོག་དང་གྲ་སྒྲིག་
འབད་དགོཔ་དང་

གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་དང་ཚོགས་ཆུང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ཁྱད་རིག་བསླབ་

སྟོན་ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་འཛིན་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་མཐུན་ཡོདཔ་
རྣམ་གཞག་ ཁྱད་རྣམ་དང་དོན་བཅུད་ཚུ་ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཁག་འབག་ གན་ཡིག་དང་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་
དགོཔ་དང་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་རྩ་བོ་གིས་གྲུབ་པའི་ལཱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁག་འབག་
གི་གནས་དོན་ཚུ་ དོན་འགྲེལ་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
༢༽

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་

༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཁྲིམས་དང་

༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་

༣༽

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ཟིན་འགོད་བཏབ་པའི་ཁྲིམས་

མཐུན་ཡིག་འཛིན་གཞན་ཚུ་གི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་
དགོཔ་དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

༢༽
༣༽

རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ རང་གི་
ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༼འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱ་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

རྩོད་བཤེར་དང་ཞི་བའི་རྩོད་གཞིའི་ནང་འགྲིག་འཆམ་ཁ།

༡༽

ལས་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་
ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ་ ཡང་ན་
དུས་དང་དུས་སུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

༢༽

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་ཞི་རྩོད་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་
མདུན་ས་ལུ་ ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ངོ་བཅར་འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་

༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་འཛིན་ལུ་ ཁྲིམས་

དགོ།

སྲིད་བྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་ག་རའི་ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་

དོན་བསམ་འཆར་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་དང་བསམ་འཆར་བྱིན་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

གལ་སྲིད་ ཉོག་བཤད་ཅིག་ ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ནང་འཁོད་ལས་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་ ཧེང་བཀལ་ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་

ཐོབ་ཡོད་པ་ཅིན་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ་ ཡང་ན་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་གང་རུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ།
ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཕུལ་དགོ།
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ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽
༤༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།

ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་
སྣོན་བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་
བཟོ་ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

༦༽

༧༽
༨༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ཚོགས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་
ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ནང་འཁོད་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ཚོགས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ།

ཚོགས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་ངོ་ཚབ་

འབད་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
ཡང་ན་ གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༡༡༽

འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ལྟ་བཤལ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མིའི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་དཀའ་ངལ་
བསལ་ནི།

༡༽

ལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།

༢༽

ལམ་སྟོན་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།

༣༽
༤༽
༥༽

༦༽
༧༽

འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

ངོ་སྦྱོར་འབད་ཡོད་པའི་སྡོད་གནས་བྱིན་མིའི་མིང་ཐོག་ལུ་

བཤད་འབྱོར་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།

ཉོག་

ལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་པ་གཞན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།

ཉོག་འཛིང་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་མིའི་སྐོར་ གསལ་
བཀོད་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་དང་འཁྲིལ་ ཉོག་འཛིང་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

རྩ་བོ་ཚུ་ལུ་ འཛོམས་འདུའི་ཉོག་བཤད་སྐོར་ལས་བརྡ་སྐུལ་འབད་ནི་ འཛོམས་འདུའི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་
ནི་ རྩ་བོ་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་སྤེལ་ནི་དང་ འཕྲོ་མཐུད་བྱ་ལེན་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ནང་འཁོད་སྡེ་ཚན་དང་ཕྱི་ཁའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་ཉོག་འཛིང་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་

༢༽

འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་

༣༽

གལ་སྲིད་ དགོས་མཁོ་འབྱུང་ཚེ་ ཉོག་སེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉོག་འཛིང་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་

༤༽

ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཉོག་འཛིང་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོ།

དང་ལེན་དང་བྱ་ལེན་འབད་དགོ།
འབད་དགོ།

བསྐྱར་ཞིབ་དང་གསལ་བཀོད་གྲ་སྒྲིག་

འཕྲོ་མཐུད་

དེ་ལས་དང་ལེན་ཚུ་

དགོ།

ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཚོགས་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་ གཞི་རྟེན་ཁྲིམས་དོན་དགོས་མཁོའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་
ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

སྦྱོང་བརྡར་བ་ ༼ལམ་སྟོན་པ་ ལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་པ་དང་དེད་གཡོགཔ་༽ ཚུ་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་
གཞག་དང་ལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།

འབྲུག་ལུ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ལྟ་བཤལ་གྱི་ངོ་ཚབ།

༡༽

༢༽
༣༽

༤༽

བརྡ་དོན་ ༼འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་༽ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི།

ལྟ་བཤལ་གྱི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་
ཆོད་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི།

གྲོས་ཆོད་ཀྱི་འཕྲོ་མཐུད་བྱ་ལེན་འབད་ནི།
བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།

འབྲུག་ལུ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལྟ་བཤལ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ།

༡༽

བརྡ་དོན་༼འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་༽ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི།

༢༽

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལྟ་བཤལ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་གྲོས་ཆོད་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི།

༤༽

ཡི་གུ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་དང་གནང་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཡིག་འབྲེལ་དང་བརྗེ་སོར་འབད་ནི།

༣༽

གྲོས་ཆོད་ཀྱི་འཕྲོ་མཐུད་བྱ་ལེན་འབད་ནི།

༼འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གྱི་དམིགས་བསལ་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ལས་སྡེ་ལུ་

སྒྲིག་ལམ་དྲི་གཏུགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་

དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་

35

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཞིབ་དཔྱད་དང་ཉེས་བཤེར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༽

༢༽
༣༽

འབྲུག་གི་སྨྱོ་རྫས་དང་ སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་རྫས་ རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༨
ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་འོག་གི་གནོད་འགེལ་ཞིབ་
དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དངོས་འབྲེལ་པ་

ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཉེས་བཤེར་འབད་དགོ་པའི་རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཅིག་ བསྡུ་སྒྲིག་དང་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྩོད་
གཞི་འདི་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་/རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ཕུལ་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽
༢༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

འགོ་འཛིན་/སྡེ་ཚན་གྱིས་

ནམ་རང་འདྲི་བསྟུན་འབད་རུང་ དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་འཛིན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

འབྲུག་གི་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་སྨྱོ་
རྫས་དང་

སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་རྫས་

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་

རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥

༢༠༡༠

ཅན་མ་དང་

ཅན་མ་

གཞན་ཡན་ལག་ཁྲིམས་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་ བསྟར་སྤྱོད་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱདཔ་དང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་
༣༽

དཔོན་ཚུ་ལུ་ བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་དགོ།

འབྲུག་གི་སྨྱོ་རྫས་དང་ སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་རྫས་ རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥

ཅན་མ་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་དང་
སྨྱོ་རྫས་བཀག་འཛིན་ལས་སྡེ་བརྩིས་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་གཞན་ལུ་དམིགས་པའི་ དེ་
གི་བཅའ་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་ཐོག་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་དང་དོན་འགྲེལ་ཚུ་འབད་དགོ།

༤༽

ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ནམ་རང་ཞལ་བཀོད་གནང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་/ལྟ་བ་ཚུ་སྐད་

༥༽

ཡིག་ཚང་འདི་ལུ་ དྲི་བ་ ཞིབ་དཔྱད་ སྒྲིག་གཞི་ ཉམས་ལེན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་

༦༽

སྒྱུར་འབད་དགོ།

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

དབུས་ཕྱོགས་དང་ལུང་ཕྱོགས་སྨན་བཅོས་བརྟག་ཞིབ་གྲོས་ཚོགས་ལུ་ རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་
འགེལ་ལས་བརྟེན་ ཉེས་འཛུགས་ཕོག་ཡོད་པའི་མི་ངོ་དང་ སྨན་བཅོས་བཀའ་རྒྱ་ལུ་མ་གནས་པའི་མི་

ངོ་ཚུ་ སྨན་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་སྤྱོད་སྐོར་ལས་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་
བྱིན་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༧༽

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཤུལ་ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ སྲིད་

༨༽

ཀེ་ན་བིས་དང་སྨྱོ་རྫས་དང་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་རྫས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་

༩༽
༡༠༽

༡༡༽

བྱུས་དང་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གང་རུང་ནང་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།
དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

སྡེ་ཚན་ག་ར་ལུ་ ཕོ་མོའི་ཕན་ཐབས་ལས་དོན་གྱི་བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་
བྱིན་དགོ།

ངོས་ལེན་གན་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐོག་ བྱ་སྒོའི་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་
ལྟ་རྟོག་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་དབང་འཛིན་ལུ་གྲོས་འབུལ་
ཕུལ་དགོ།

དབང་འཛིན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀའ་ཁྱབ་གང་རུང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽
༣༽
༤༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་
གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་
གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
དབང་འཛིན་འདི་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་

བརྩིས་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

དབང་འཛིན་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་
འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་
སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

༦༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་
ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ནང་འཁོད་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༧༽

དབང་འཛིན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽
༡༠༽

༡༡༽
༡༢༽
༡༣༽

ལམ་སྟོན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་

བརྩམ་ནི་དང་

གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ དབང་འཛིན་གྱི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་
དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་ གཞན་
ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་
ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ཀེ་ན་བིས་དང་གཞན་སྨྱོ་རྫས་དང་སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་རྫས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འཆར་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དགོཔ་དང་ དེ་གི་ལམ་སྟོན་ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་ཡིག་འབྲེལ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་དོན་འགྲེལ་དང་ཟིན་
འགོད་བཏབ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་གི་ཞིབ་རོགས།

༡༽

དབང་འཛིན་དང་ དེ་གི་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟར་

༣༽

དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་ ཆིངས་ཡིག་ ཟུང་ཕྱོགས་ ཡང་ན་ ཕྱོགས་མང་གན་

༤༽

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་

གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།
འཛིན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་འབྲེལ་དང་ཞིབ་

རོགས་འབད་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་དང་ཏམ་ཁུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་

༢༽

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་ཆོད་ གྲོས་ཆོད་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་

དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་འབད་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་

༢༽

དབང་འཛིན་དང་དེ་གིས་ ཁེ་གྱོང་པའི་མཚམས་འཛིན་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

དོན་ལུ་ སྨྱོ་རྫས་དང་སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་རྫས་ རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥
ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་
སྤྲོད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ།

༡༽

དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ནམ་རང་འགན་སྤྲོད་འབད་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་
གཞན་དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་
འཐབ་དགོ།

༢༽

ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་

སྨྱོ་རྫས་དང་ སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་རྫས་ རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་དང་ ཏམ་ཁུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་
དོན་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ དེ་གི་དཔེ་སྐྲུན་ཡང་འབད་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་

༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་

དབང་འཛིན་གྱིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ གཞན་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་

ལུ་ སྨྱོ་རྫས་བཀག་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ མི་སྟོབས་ཚོགས་
ཆུང་དང་སྨན་བཅོས་བརྟག་ཞིབ་གྲོས་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཐབས་རིག་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་
ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༢༽

ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ དབང་

༣༽

དབང་འཛིན་འགོ་འཛིན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འཛིན་གྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

དབང་འཛིན་གྱི་ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་ཁའི་ལས་བྱེད་

ཚོགས་ཆུང་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
བྱ་སྒོ་གཞན།

༡༽

༢༽

ལོ་བསྟར་ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༦ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་སྨྱོ་རྫས་ལོག་སྤྱོད་དང་ ཁྲིམས་འགལ་སྐྱེ་བོ་

ཉེས་ཚོང་བཀག་སྡོམ་དང་ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ འཛམ་གླིང་ཏམ་ཁུ་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཀྱི་
འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྐབས་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞན་ལས་སྣ་གང་རུང་

ཡང་ན་

བྱ་སྒོ་ཚུ་

དབང་འཛིན་འགོ་འཛིན་གྱིས་

ནམ་རང་འགན་སྤྲོད་འབད་རུང་ འགན་ཁུར་འབག་དགོ།

༼ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་བཤེར་དང་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)
ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ཡང་ན།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་
སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ལས་སྡེ་ལུ་

སྒྲིག་ལམ་དྲི་གཏུགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་

དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཞི་རྩོད་ཅིག་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་མདུན་ས་ལུ་ བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་
ཡང་ན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ།

༡༽

བློན་ཆེན་དང་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

༢༽

གཞུང་གི་ལས་སྡེའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་ན་
འཆར་ལེན་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་

ཁྲིམས་དོན་བསམ་
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཟིན་འགོད།

༡༽

སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་གི་དགོས་མཁོའི་
རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་ བློན་ཆེན་དང་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༢༽

དཀའ་སྡུག་གི་ཞུ་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་རྟོག་འབད་
ནི་

བློན་ཆེན་དང་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་

རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

༣༽

འབྱོར་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཆ་/གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོཔ་དང་ དགོས་མཁོ་འཐོན་ཚེ་ འབྲེལ་ཡོད་

༤༽

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེ་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ།

༦༽

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་ཕུལ་དགོ།

༥༽

ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེའི་ཧོངས་ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཡི་གུ་གཏང་ནི།

༡༽

༢༽

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྱི་དོན་ལུ་འབྱོར་ཡོད་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཡི་གུ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཡི་གུ་གཏང་དགོ་/བྱ་རིམ་གྱི་སྐོར་ ལས་སྡེ་ལུ་ལན་གསལ་འབད་
དགོ།

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ཕུལ་ནི།

༡༽

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ག་ར་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོ།

༢༽

བློན་ཆེན་ལུ་ གྲོས་གཞི་གསལ་བཀོད་འབད་སྐབས་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་ཕུལ་དགོ།

༣༽

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་ཚུ་ཕུལ་དགོ།

དཀའ་སྡུག་བསལ་ཐབས།

༡༽

ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི།

༣༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི།

༢༽
༤༽

བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་ཐོག་ལས་ ཞིབ་རྟོག་འབད་ནི།
བསམ་འཆར་ཚུ་ཟིན་འགོད་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ བློན་ཆེན་ལུ་ཕུལ་ནི།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཉིན་བསྟར་ཁྲིམས་ཀྱི་གསལ་བཀོད།

༡༽

ཉིན་བསྟར་བཞིན་

༢༽

བློན་ཆེན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།

༡༽

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་མདུན་འཆར་འདི་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོ།

འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་རྩོམ་བྲིས་/ལེའུ་ཚན་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་

ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་

ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ། ༼མདུན་འཆར༽

༢༽
༣༽

༤༽

གལ་སྲིད་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་
དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་

མདུན་འཆར་འདི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།
མདུན་འཆར་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཙུགས་དགོ།

མདུན་འཆར།

༡༽

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་འཆར།

༣༽

མདུན་འཆར་འདི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༡༽

གྲོས་བསྡུས་མཐིལ་ཕྱིན་དང་ གནས་གོང་ཁེ་ཕན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་བརྩིས་པའི་མཚམས་འཛིན་ཕན་གནོད་

༢༽

གལ་སྲིད་ དགོས་མཁོ་ག་ར་གྲུབ་པ་ཅིན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༢༽
སྙན་ཞུ།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་དགོ།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོ།

འཛོམས་འདུའི་སྔ་གོང་།

༡༽
༢༽
༣༽

༤༽

འབྱོར་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་གན་འཛིན་འདི་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ གན་འཛིན་འདི་ ཁས་ལེན་གན་འཛིན་
གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།
ཁས་ལེན་གན་འཛིན་/རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་གཏང་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྱི་དོན་ལུ་

རྩོད་དཔོན་

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་དང་སྲིད་དོན་ཉོག་མེད་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཛོམས་འདུ་༼གློག་འཕྲིན་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ འཐུས་མི་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་
འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

བརྡ་སྐུལ་འབད་དེ་༽

མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་

འཛོམས་འདུའི་སྐབས།

༡༽

འཛོམས་འདུའི་གྲོས་བཅུད་ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ཐོག་ བསམ་འཆར་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་བཀོད་དགོ།

༡༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ཐོག་ གནང་བ་/བཀོད་རྒྱ་ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

༢༽

ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ ཡི་གུ་བྱིན་དགོ།

འཛོམས་འདུའི་ཤུལ་མ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ།
ཉིན་བསྟར།

༡༽

བློན་ཆེན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་གྲོས་གཞི་ཅིག་ཕུལ་དགོ།

༣༽

སྙན་ཞུ་ དཔྱད་ཡིག་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲོས་དོན་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོ། – དུས་

༤༽

བློན་ཆེན་ལུ་ བསམ་འཆར་ཕུལ་དགོ།

༡༽

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤༨ ཀྱི་ཧེ་མ་

༢༽

ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་དགོ།
ཡུན་ཆུ་ཚོད་༦ །

ཚོགས་འདུའི་དྲི་བཀོད་ཚོགས་རིམ།

༢༽
༣༽

༤༽
༥༽
༦༽

ཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ ༼ཡིག་ཐོག་དང་ངག་ཐོག༽ ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་
དེ་ཕུལ་དགོ།

དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་གསལ་གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་དགོ།
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ལན་གསལ་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོཔ་དང་

ཁ་སྐོང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཞིནམ་ལས་ དགོས་མཁོའི་སྒྱུར་བཅོས་ཚུ་རྐྱབ་དགོ།

བློན་ཆེན་ལུ་ ལན་གསལ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་མ་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་ཚུ་ལུ་ཞུ་བ་འབད་དགོ།

ལན་གསལ་ཐོབ་མི་ཚུ་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བློན་ཆེན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

ཚོགས་སྡེའི་དྲི་བཀོད་ཚོགས་རིམ།

༡༽

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤༨ ཀྱི་ཧེ་མ་

༢༽

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ ༼ཡིག་ཐོག་དང་ངག་ཐོག༽ ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་

༣༽

དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་གསལ་གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་དགོ།

༤༽

ཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།
དེ་ཕུལ་དགོ།

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ལན་གསལ་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོཔ་དང་

ཁ་སྐོང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

༥༽
༦༽
༧༽

ཞིནམ་ལས་ དགོས་མཁོའི་སྒྱུར་བཅོས་ཚུ་རྐྱབ་དགོ།

བློན་ཆེན་ལུ་ ལན་གསལ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་མ་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་ཚུ་ལུ་ཞུ་བ་འབད་དགོ།

ལན་གསལ་ཐོབ་མི་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་དགོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ངག་ཐོག་ཚོགས་རིམ་སྐབས་

བློན་ཆེན་དང་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་

དྲི་བ་དྲིས་

ལན་གྱི་ཚོགས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ།

༼འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)
ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ཡང་ན།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་
སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ ཆད་བསུབ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་མ་ཚད་
པའི་

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ནི་ནང་

འབད་དགོ།

འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་

༢༽

ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་དོན་ནང་ ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་ངོ་ཚབ་

༣༽

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་/ཞབས་ཏོག་དང་གཅིག་ཁར་ ཞིབ་རྟོག་དང་ཡིག་ཆ་འདྲི་རྩད་འབད་ནི་ཚུ་ འགོ་

འབད་དགོ།

འདྲེན་འཐབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༤༽

ལོག་སྤྱོད་

ཡང་ན་

ཞི་རྩོད་བརྒྱུད་པའི་ཁག་འབག་གི་རྩོད་དོན་ལུ་བརྟེན་

དངུལ་ཆད་བསུབ་དང་

འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

༢༽

༣༽

འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་

འགྲེལ་བརྩིས་པའི་ཚོགས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་
རུང་ འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ཐོ་དེབ་འགོ་དཔོན་ཡང་ན་ སྲིད་བྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཁྲིམས་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
ཁས་ལེན་གན་འཛིན་སྐོར་ ཚོགས་སྡེ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ།

༤༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་

༥༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་དང་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
༦༽

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ནམ་རང་དགོས་
མཁོ་འབྱུང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ཚོགས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་
གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་
གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།

ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་དང་
འཕྲི་སྣོན་ཚུ་བཏབ་དགོ།

༣༽

ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

༤༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་

སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་
༥༽

བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་

ཡང་ན་

ཚོགས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་
གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།༦༽

དཔྱད་ཡིག་

ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ཚོགས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་
དགོ།
༧༽

ཚོགས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

༡༠༽

ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་
དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་ གཞན་

༡༡༽

ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་
ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཉོག་བཤད་ཚུ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་བཏང་ཡོད་པ་

ཡང་ན་

ལྷན་ཁག་ལུ་འབྱོར་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་

ཞིབ་

དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

༢༽

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་

༣༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་

༤༽

འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ བདག་སྐྱོང་གི་རྩོད་དོན་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་

དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

གནས་ཚུལ་བྱིན་དགོ།

ལས་སྡེའི་

ལས་ ངག་ཐོག་ཞུ་བ་ལེན་དགོ།
རྐྱབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༥༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་
ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནི་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་
སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཕུལ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽
༣༽

༤༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་ མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་
ནང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་
དགོ།

ཞིབ་རོགས་འབད་

ཚོགས་སྡེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་
འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་
དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་

༢༽

འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

བའི་ཉམས་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་

མི་མང་དང་གསོ་
སྒྱུར་བཅོས་

གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་རྟོགས་གསལ་ཞུའི་ལས་རིམ་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་

༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་

ཚོགས་སྡེ་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
བཞག་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་

ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་འཛིན་ཐོ་

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

༢༽
༣༽

ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་

ཡང་ན་

སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་

དགོཔ་དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་
རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཚོགས་སྡེ་གིས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་ན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་
ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

འཛོམས་འདུ་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ དབང་
འཛིན་གྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

༼རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་བའི་རྩོད་

༢༽

ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་དོན་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་

༣༽

གལ་སྲིད་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་རྩོད་

གཞི་ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
འབད་དགོ།

ཀྱི་རྩོད་དོན་ནང་ ངོ་ཚབ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

༢༽

འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་འགྲེལ་ བརྩིས་པའི་ཚོགས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལས་

བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་
དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ ལས་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ སྲིད་བྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་
ལུ་ ཁྲིམས་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

༣༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་སྐོར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ལས་ཁུངས་གང་རུང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

༤༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་

༥༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ།

བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་དང་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
༦༽

ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་ཅིན་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་
རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་
གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་
གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
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༢༽

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་

༣༽

ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་

༤༽

པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་བརྩིས་

འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
༥༽

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རིང་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་

༦༽

ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་
ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ།

༧༽

ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་

༨༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༩༽
༡༠༽

༡༡༽

ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་
གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་

ཡང་ན་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཡང་ན་ གཞན་དབང་
འཛིན་ཚུ་གིས་དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་
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༢༽

འདྲེན་འཐབ་ནི་རྩོད་གཞི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་

རྩོད་གཞི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་

དགོ།

བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ་ ཡང་ན་ གཙོ་འཛིན་ མདོ་ཆེན་དང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་འགན་གང་
༣༽

རུང་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་
ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནི་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་
སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཕུལ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་གི་

༢༽

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་འོག་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་ན་ མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་

༣༽
༤༽
༥༽

གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་

ནི་ནང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་
འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽
༢༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་
དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
སྟ་གོན་རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་
ཕྱིར་འབུད་འབད་དགོ།

རྩོད་གཞི་ཅིག་ཐོ་བཀོད་

ཡང་ན་

༣༽

ཉོག་འཛིང་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དྲུང་ལས་ཞབས་ཏོག་བྱིན་དགོ།

༥༽

ས་ཁོངས་ནང་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ ངག་བརྗོད་ལེན་ནི་

༦༽

ཞིབ་བཤེར་དང་རྒྱབ་རྟེན་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

༤༽

རྩོད་གཞི་ཅིག་གུ་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོ།
དེ་ལས་རྩོད་གཞིའི་དོན་ཁུངས་དང་གནས་སྟངས་ཚུ་རྩད་གཅོད་གྲུབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

༢༽

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་འཐོན་མིའི་སྐོར་ལས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽
༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་

༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ག་ར་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་
བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༢༽

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བཀོད་རྒྱ་ཡོད་ན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་

༣༽

འཛོམས་འདུ་དང་

མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་

ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ལྷན་
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༼རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།

ཁ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽
༢༽
༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་གྱི་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་རྩོད་
ཀྱི་རྩོད་རིམ་ཚུ་ནང་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་རིམ་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་
འབད་དགོ།

གལ་སྲིད་ རྩོད་བཤེར་ ཡང་ན་ འདུམ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་
ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་རྩོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་བརྩིས་པའི་དབང་ཚད་
ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་མཐའ་འཁོར་གན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་
དང་མཐུན་གྲོས་ཚུ་གི་འོག་ལུ་

མཐའ་འཁོར་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་

འབུལ་ ཡང་ན་ བསམ་འཆར་ཚུ་བྱིན་དགོ།
༢༽

༣༽

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་དང་གྲོས་

ཟུང་ཕྱོགས་ ཡང་ན་ ཕྱོགས་མང་མཐའ་འཁོར་གན་འཛིན་གྱི་ངོ་ཚབ་དང་མོས་མཐུན་འབད་དགོ།

གཞུང་གི་འོང་འབབ་དང་ཁག་འབག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་བྱིན་ནི་ནང་
རྩིས་ཞིབ་ངོ་ཚབ་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

53

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༤༽

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་ཅིན་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་

༥༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་
གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་
གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་
པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་བརྩིས་

༣༽

ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་

༤༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་

ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ།

༦༽

ལྷན་ཚོགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་

༧༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༨༽

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༩༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་མཁོ་གལ་བྱུང་ཚེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་
གཞན་ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཡང་ན་ གཞན་དབང་
འཛིན་ཚུ་གིས་དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ རྩོད་གཞི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་
དགོ།

༢༽

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་

༣༽

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་ རྩོད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གལ་སྲིད་ མཁོ་གལ་འབྱུང་ན་ ཉེས་

དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ།
བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་
ཕུལ་དགོ།

ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་སྒོ།

༡༽

བསྟར་སྤྱོད་དང་མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༢༽

མཐའ་འཁོར་ཉོག་མེད་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་གོང་འཕེལ་ལས་སྣའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གལ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་

ཅིག་ཨིན་དགོཔ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བྱིན་པའི་མཐའ་འཁོར་ཉོག་མེད་ག་ར་ནང་ མངོན་གསལ་ཅན་
དང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་དང་ལྡན་པའི་འགན་ཚད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་གྲས་ཁར་

༣༽

གཏོགས་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ལུ་ཞིབ་རོགས་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)

མཐའ་འཁོར་ཉོག་མེད་ལུ་མ་གནས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར།

ག)

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠

ཁ)

ང་)
༤༽
༥༽

གནོད་འགེལ་དང་བསྟུན་པའི་ཉེས་བྱ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།

ཅན་མ་དང་སྒྲིག་གཞིའི་

དགོངས་དོན་ལུ་ མ་གནས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ག་རའི་སྐོར་དང་།
ལྷན་ཚོགས་

ཡང་ན་

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་བཀོད་པའི་ཞུ་

གཏུགས་སྐོར།

ཕྱོགས་མང་མཐའ་འཁོར་གན་ཡིག་གི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཞིན་ མཚམས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་
ནང་ བསྟར་སྤྱོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༦༽
༧༽

ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཆུ་ ཕྱག་སྙིགས་ མཐའ་འཁོར་ཉོག་མེད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་
བརྩིས་པའི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སྟོན་ ལྟ་
རྟོག་དང་ཞིབ་རོགས་ཚུ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་

༢༽

ཞུ་གཏུགས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ མཐའ་འཁོར་ཉོག་མེད་ ཕྱག་སྙིགས་ ཆུ་དང་གཞན་གནད་དོན་

དྲང་ཁྲིམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
སྐོར་གྱི་ཞུ་གཏུགས་ག་ར་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་མི་མང་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽

༣༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ནང་འཁོད་དང་རྒྱལ་སྤྱི་མཐའ་འཁོར་གྱི་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་
ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

༢༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ག་ར་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

༢༽
༣༽

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་
བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
གལ་སྲིད་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ འཛོམས་འདུ་དང་ཁྲིམས་བཟོ་དང་
ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

༼མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

༢༽
༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་

ཡང་ན།

སྤྲོད་ཡོད་པ།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་

དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་

དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
ཀ)
ཁ)

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ངོ་ཚབ་

ཡང་ན་

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ དབང་འཛིན་གྱི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་རྩོད་ཀྱི་

༢༽

ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་མདུན་ས་ལུ་ ཞི་རྩོད་རྩོད་རིམ་ཚུ་ནང་ དབང་འཛིན་

༣༽

གལ་སྲིད་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་བའི་

རྩོད་རིམ་ཚུ་ནང་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
གྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

རྩོད་གཞིའི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༡༽

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགོ་མཁོའི་ཆིངས་ཡིག་

བཀོད་རིམ་གྱི་འགན་ལེན་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་

སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་གྱོང་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་བྱ་རིམ་
༢༽

ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

བཅའ་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་ཅིག་ ཡང་ཅིན་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་བསྟར་
སྤྱོད་གྲུབ་པའི་གཞན་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ཅིག་གི་ཁྲིམས་ལས་འགལ་མི་ལུ་བརྟེན་

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ནང་ལས་ གང་རུང་ཅིག་ ཡང་ན་ གཙུག་སྡེ་གི་ཁ་སྐོང་ ཡང་ན་ ཕྱིར་དབྱུང་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོ།
༣༽

ཐོ་བཀོད་ལས་ཚན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ནན་ཞིབ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱབ་

༤༽

ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་ཉོག་གི་ཐད་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལྟ་རྟོག་ལས་ཚན་ལུ་ ལམ་

༥༽
༦༽

༧༽

སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

སྟོན་འབད་དགོ།

འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་ གཞན་འབྲུག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབང་འཛིན་ལུ་ གྲོས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

མི་ངོ་གང་རུང་གིས་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་

བཀོད་ནིའི་རེ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཀང་ཤོག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་
ཆེད་དུ་བཀོད་དགོ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོས་མཁོ་ལུ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཞིནམ་ལས་

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་

དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་ ཞུ་ཡིག་གང་རུང་ ཆ་མེད་བཏང་དགོ་
༨༽
༩༽
༡༠༽

པའི་རྒྱུ་མཚན་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ནང་འཁོད་ ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྡེའི་ལས་
ཚོགས་ངོས་འཛིན་གྱི་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དང་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ དྲུང་ལས་ཡིག་ཚང་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་
དགོ།

འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་ཅིན་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་
རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽

༢༽
༣༽
༤༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་
གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་
གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།

དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་བརྩིས་
པའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

དབང་འཛིན་འདི་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་
འགོད་བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་
སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་བཟོའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་

༦༽

དབང་འཛིན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་

༧༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་ཚུ་

༨༽
༩༽

ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་སྟེ་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ།
ལམ་སྟོན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་

བརྩམ་ནི་དང་

གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས་དྲི་གཏུགས་འབད་མི་ ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
ནང་འདེབས་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་དགོ།

གལ་སྲིད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཟིན་འགོད་བྱ་རིམ་ ལས་སྡེ་
གི་ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་བསྟུན་དང་

གཞན་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་

མི་སྡེའི་ལས་

ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་བྱ་སྒོ།

༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཡང་ན་ གཞན་དབང་

འཛིན་ཚུ་གིས་དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ རྩོད་གཞི་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་
དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

དབང་འཛིན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

ཉོག་བཤད་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་

བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་
དགོ་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་འདི་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་འགན་གང་རུང་
ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།

མཚམས་འཛིན་དང་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

དབང་འཛིན་འོག་གི་བསྟར་སྤྱོད་དང་ མཚམས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་

༢༽

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ དགོས་དོན་གང་ཞིག་ལུ་བརྟེན་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་

འདྲེན་འཐབ་དགོ།

པའི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་རྩ་དོན་ཚུ་ལུ་གནས་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་
ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།
༣༽

༤༽

༥༽
༦༽

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ བདག་སྐྱོང་གང་དྲག་གི་བློ་སྐུལ་དང་ཕན་ཐབས་འབད་དགོ།

གལ་སྲིད་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་གྱི་

དགོས་དོན་གང་ཞིག་ལུ་བརྟེན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ལུ་
མ་གནས་པའི་ལས་སྣ་ཚུའི་འདྲི་རྩད་འགོ་བཙུགས་དགོ།

ནམ་ར་དགོས་མཁོ་འབྱུང་རུང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་ཐོ་དང་ལས་སྣའི་ཀི་དེབ་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་
དགོ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༢༧ པའི་དགོངས་དོན་འོག་གི་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་
ལས་ཚོགས་ཀྱི་མི་དམངས་ཐོ་དེབ་ཅིག་བཞག་དགོ།

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད།

༡༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ མི་མང་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་
འབད་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་

ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁུངས་

གཏུག་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་
ཡིག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
༢༽

ནང་འཁོད་འབྲེལ་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༣༽

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་

ཁྲིམས་གཞིའི་རིག་པ་

དེ་ལས་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་གསར་ཤོག་ནང་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྩམ་དགོ།

གཏན་མཛོད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་
དབང་འཛིན་འདི་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་

༢༽

དགོ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༡༽

དབང་འཛིན་གྱི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་
བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཅད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༢༽

༣༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་

དང་འབྲེལ་བའི་འཛོམས་འདུ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ ལས་ཚོགས་འདི་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

༼འབྲུག་ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་ཚད།༽
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིདཿ
ཀ)
ཁ)

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་

ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་དང་བཅས་

དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པ་

ཡང་ན།

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་
སྤྲོད་ཡོད་པ།

༢༽

རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་

༣༽

ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

གཏུག་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡངཿ
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཀ)
ཁ)

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་མཐོ་གཏུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།

ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ དབང་འཛིན་གྱི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་བའི་རྩོད་

༢༽

ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་མདུན་ས་ལུ་ ཞི་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་རིམ་ཚུ་ནང་ དབང་

༣༽

གལ་སྲིད་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་རྩོད་

གཞི་ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
འཛིན་གྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

ཀྱི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་དགོ་ ཡང་ན་ རྒྱལ་སྤྱི་ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་

དང་ཟུར་སྦྲགས་ དེ་ལས་ གཞན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་མཐུན་
ཁས་ལེན་གན་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

༢༽

ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་མཁས་རིག་དགོ་པའི་མོས་མཐུན་དང་འཛོམས་འདུ་ནང་

༣༽

གན་ཡིག་ཟིན་འགོད་

༤༽

རྒྱལ་སྤྱི་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཁྲིམས་ འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྲིམས་དང་ ཉོག་འཛིང་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་

༥༽
༦༽

༧༽

གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་དང་

དབང་འཛིན་འདི་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ཁག་

འབག་དང་ལས་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།
ཀྱི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

རྒྱལ་སྤྱི་ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་གྲོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟིན་
འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།
མཁའ་འགྲུལ་བཅའ་ཁྲིམས་བརྩམ་ནི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་བཀོད་པའི་མཁའ་འགྲུལ་

ཞབས་ཏོག་གན་ཡིག་བཟུམ་མའི་མཁའ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གན་ཡིག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་འགན་འཛིན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨
ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༨༽

༩༽

༡༠༽

དབང་འཛིན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་བཅོལ་འཇོག་བྱ་སྒོའི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་འགན་འཛིན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
གཞན་མཐུན་བྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་

ལཱ་གཡོག་མཐུན་ལམ་གཟབ་དྲག་དང་

མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་

ཤོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་འབད་དགོཔ་དང་ འབྲེལ་འཛིན་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ལྟ་རྟོག་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་
འབྲལ་བའི་བསླབ་སྟོན་གནང་ནིའི་ལཱ་འགན་འབག་ནི།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུའི་ (ICAO) གི་གན་འཛིན་དང་ གཞན་མཐུན་བྲེལ་ཚུ་གི་ ངོ་ཚབ་འབད་ནི།

༡༡༽

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་དབང་འཛིན་ལུ་

༡༢༽

གཞན་འབྲེལ་ཡོད་དང་མཉམ་ མཁའ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནི་དང་ གཞན་

འཁྲིལ་བསྟར་སྤྱོད་གནང་ནི།

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་

དགོས་མཁོ་དང་

བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འཐབ་ནི།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

དབང་འཛིན་གྱི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ སྒྲིག་ལམ་ཚོག་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་

དང་ ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་
པ་དང་ རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༢༽

དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་

༣༽

འབྲུག་ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ཧོངས་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་

༤༽

མི་མ་དགོ་པའི་གནམ་གྲུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
འབད་དགོ།

ལས་བྱེད་གནས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་

ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད།
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༼ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་འགན་ཚད།༽

ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དགེ་ལེགས་ཕུག དེ་ལས་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་
ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་ཅིག་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་འོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ད་ སྡེ་ཚན་དེ་
གིས་ རྩོད་བཤེར་དང་ཉེས་བཤེར་ ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱིར་ཞིབ་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ལས་གཡོག་གི་ཞབས་ཏོག་
ཚུ་ཕུལ་དགོ།

ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ལཱ་འགན་འབག་ཐོག་ གླར་

སྤྱོད་དང་ ས་ཆ་ དེ་ལས་བཙག་འཐུའི་རྩོད་ཉོག་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།

དེ་གིས་མ་ཚད་ ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་

དེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཚོགས་འདུ་ ཁྲོམ་དཔོན་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་དང་ སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ དེ་ལས་གཞན་
མི་མང་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནིའི་ལཱ་འགན་ཡོད།

སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ སླབ་སྟོན་

གཞན་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་འཛིན་ཚུ་ ཟིན་འགོད་འབད་དགོ།

ཉེས་བཤེར་དང་ནང་འཁྲིག་གི་བྱ་རིམ་འཐོན་

པའི་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་ཁ་འབགཔ་ བསྟར་སྤྱོད་དང་སོར་ཆུད་ བདེ་འགྲིག་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་འབད་
དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
རྩོད་བཤེར་གྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ཞི་བའི་རྩོད་གཞི་

༢༽

ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཞི་རྩོད་རྩོད་རིམ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་

༣༽

གལ་སྲིད་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་རྩོད་

༤༽

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་དང་ཡིག་ཆ་རྩད་གཅོད་འབད་དགོ།

ཚུ་ བཤེར་གཏུགས་འབད་དགོ།
དགོ།

ཀྱི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཞིབ་དཔྱད་དང་ཉེས་བཤེར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༽

གལ་སྲིད་ ཉོག་བཤད་ཚུ་ཁྲོམ་སྡེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་
འཛིན་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་ནང་འཁོད་ལས་འབྱོར་
ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ འབད་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་

༢༽

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་

ཉེས་

བཤེར་མ་འབད་བའི་དམིགས་བསལ་ལས་སྡེ་གི་རྩོད་གཞིའི་ཉེས་བཤེར་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་དང་
༣༽
༤༽

ཡིག་ཆ་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ཁྲོམ་སྡེའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞུ་བ་
བཞིན་ བརྡ་དོན་ཚུ་བྱིན་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ ཡང་ཅིན་ གཞན་ཡང་ཁེ་གྱོང་
པ་ཚུ་ལས་ ངག་ཐོག་ཞུ་བ་ལེན་དགོ།

འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད།

༡༽
༢༽

ཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་འཁྲུན་ཆོད་དང་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་དང་ནང་འགྲིག་
འཆམ་ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཉོག་འཛིང་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་
དགོ།
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ཟིན་འགོད།

༡༽

༢༽
༣༽
༤༽

དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་གནས་
ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་
འབུལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ།
ཁྲོམ་སྡེའི་འགན་དབང་ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་
དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་དགོ།

ཁྲོམ་སྡེའི་འགན་དབང་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་རྩོད་དོན་ཐོག་ལུ་
བཏབ་དགོ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་འཕྲི་སྣོན་བརྩིས་པའི་

བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་འགོད་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ཟིན་འགོད་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་ གལ་

སྲིད་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ཅིག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་
ཟིན་འགོད་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་
སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨

ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
༥༽

ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་བཟོའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་

༦༽

ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་

༧༽

ཁས་ལེན་གན་འཛིན་ འགན་ཚད་ ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་གནད་སྤྱོད་ གན་འཛིན་ ཁག་འབག་དང་

༨༽

གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་སྟེ་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ།
འབད་ནི་ནང་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

གཞན་ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

གལ་སྲིད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ བྱ་རིམ་ཟིན་འགོད་ ལས་སྡེ་
གི་ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་བསྟུན་དང་ གཞན་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་

༩༽
༡༠༽

ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ ཟིན་འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་ལས་ ཐབས་རིག་གི་བཀའ་སློབ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཞུ་དགོ།
འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་

དེ་གི་

རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོ།
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ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ།

༡༽

ཁོམ་དཔོན་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་དགོ་པའི་

༢༽

ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་

༣༽

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་སྲིད་བྱུས་དང་མཚམས་འཛིན་གྱི་ཐད་ཁར་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོ།

༥༽

ཁྲོམ་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་དགོ།

༤༽

ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་དང་བསམ་འཆར་བྱིན་དགོ།
དགོ།

སྡེ་ཚན་དང་སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་

ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས་འབད་

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཁས་ལེན་གན་འཛིན་གྱི་སྐོར་ གྲོས་འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོ།

༦༽

ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟོགས་གསལ་ཞུ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་

༧༽

ཞུ་གཏུགས་འབད་ཡོད་ན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ མཆོག་གྱུར་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་

༨༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ མཆོག་གྱུར་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བྱིན་ནི་ནང་

འཐབ་དགོ།

ལས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་དགོ།
ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

༡༽

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ཅིག་གི་འཐུས་མི་ ཡང་ན་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་

༢༽

ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉོག་འཛིང་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གཞན་མི་ཅིག་གི་འཐུས་མི་

༣༽
༤༽
༥༽

༦༽

ཞུ་དགོ།

ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཉོག་འཛིང་བསལ་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་དགོ།
ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེ་སྒྲིག་གི་བྱ་སྒོ་འཐབ་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ ཚོག་
བརྟག་འགོ་དཔོན་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་ རང་
བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྒོ།

༡༽

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ མི་མང་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་
འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།
༢༽

གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཁྲིམས་དོན་དགོས་མཁོའི་སྐོར་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ འཛིན་

༣༽

ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

སྐྱོང་ ཡང་ན་ ཚོགས་སྡེ་ལུ་ གོ་རྟོགས་གསལ་ཞུ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༤༽

བདེ་སྒྲིག་གི་ཁེ་ཕན་འདི་ གོང་འཕེལ་དང་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་དགོ།

༡༽

གལ་སྲིད་

༢༽

ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་བསྒྲུབ་དགོ།

གཞན་ཁྲིམས་དོན་བྱ་སྒོ།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་

གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་འཛོམས་འདུ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།

༣༽

ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་ལས་འཆར་དང་

གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

༤༽

དགོས་མཁོ་འཐོན་ཚེ་ ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ གསལ་ཞུ་འབད་

༥༽

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་ གཤམ་འཁོད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དེ་ཡངཿ

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ལོ་གཉིས་གཉིས་བར་ཚར་རེ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

དགོ།
ཀ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་

ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་

ཁ)

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་

འགུགས་བརྡའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ནང་

ག)

ཁྲོམ་སྡེའི་ཧོངས་ལས་

ང་)

འབད་དགོ།

རོགས་འབད་དགོ།

མཁས་པའི་བསམ་འཆར་བྱིན་ནི་ནང་

ཞིབ་རོགས་
ཞིབ་

ཞིབ་རོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་དགོ།

ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་རིག་སྙན་ཞུ་བྱིན་ནི་
ནང་ ཞིབ་རོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༦༽

ཁྲིམས་བཟོའི་དོན་ལུ་ གཏན་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་

༧༽

ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ག་ར་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དངོས་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་བརྩིས་པའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

གཞན་འཕྲལ་བྱུང་གི་ཞབས་ཏོག།

༡༽

འཛིན་སྐྱོང་ འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་ཅིན་ ནམ་རང་

དགོས་མཁོ་འབྱུང་རུང་ འཕྲལ་འབྱུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱི་འགན་ཚད།
ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་བཤེར་དང་ཞི་བའི་རྩོད་བཤེརཿ

༡༽

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱིསཿ

ཀ༽

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་ ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ རྩོད་གཞི་ཅིག་བསྐྱར་

ཁ༽

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་

ཞིབ་ གྲ་སྒྲིག་དང་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་མཐུན་དང་དོན་ཁུངས་

དེ་ལས་

ལག་ཐོག་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཉེས་འཛུགས་
ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ག༽

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མདུན་ས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་

ང་༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཉེས་རྩོད་དང་ཞི་རྩོད་ཀྱི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་

ནང་ རྩོད་གཞི་བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ནང་ ཁག་འབག་ཉོག་འཛིང་གི་གནད་དོན་གྱི་ཐད་ཁར་ ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་
ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ཅ༽

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་གྱི་ལྟ་རྟོག་འོག་ལུ་

རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་འདྲི་དཔྱད་དང་

ཆ༽

ཉེས་རྩོད་དང་ཞི་རྩོད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

ཇ༽

བསྟར་སྤྱོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་

ཉ༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དྲི་གཏུགས་འབད་བའི་བདག་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ དོན་ཁུངས་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།

བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ཁར་

ཁའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཡང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
ཞིབ་རོགས་འབད་དགོཔ་དང་།

རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་

ནང་འགྲིག་འཆམ་

ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི་ནང་ལུ་

འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

དཔྱད་ཡིག་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༢༽

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱིསཿ

ཀ༽

དཔྱད་ཡིག་ཟིན་འགོད་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་

ཡང་ན་

ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་

བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་

འཐབ་ནི་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ གོང་གསལ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་
རོགས་འབད་དགོ།
ཁ༽

ལག་དེབ་ ལམ་སྟོན་ ཁྲིམས་དང་ ཡན་ལག་ཁྲིམས་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་
ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ག༽

ཁས་ལེན་འགན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ མཐུན་གྲོས་དང་འགན་འཛིན་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་འགན་
ཚད་ གཡོག་བཙུགས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ཁག་འབག་ དེ་ལས་ འགན་ལེན་ བློ་འདོད་ཡི་གུ་

ལ་སོགས་པའི་གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་/བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་
རོགས་འབད་དགོ།
ང་༽

དཔྱད་ཡིག་དང་བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་བཟོའི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བྱ་བའི་གནད་
སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨
ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་

ཅ༽

ཡིག་ཚང་གིས་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གང་རུང་ ཟིན་

ཆ༽

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་

འགོད་བཏབ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཞིབ་

འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ དཔྱད་ཡིག་དང་ཡན་

ལག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟིན་འགོད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་དག་དང་ག་
བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་བསྟར་སྤྱོད་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོཔ་དང་།
ཇ༽

འབྲེལ་ཡོད་བཀོད་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱབ་
སྣོན་ཚུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཕུལ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
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གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་དབང་ལམ་སྟོན།

གྲོས་འབུལ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

༣༽

ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ཀྱིསཿ

ཀ༽

ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

ཁ༽

ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་བརྩམ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ག༽

ང་༽

ཅ༽

ནམ་རང་མཁོ་གལ་

བྱུང་རུང་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དོགས་གཅོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་གནད་
དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ བཀོད་ཁྲིམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་འབད་
ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།

ཁས་ལེན་འགན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ མཐུན་གྲོས་ འགན་རྒྱ་ གན་འཛིན་དང་ མཚན་རྟགས་
བཀོད་ནི་དང་ངོས་སྦྱོར་འབད་ནི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ནི་གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ཡིག་
ཆ་གཞན་གང་རུང་ཅིག་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ།
ཁྲིམས་སྡེའི་ཆ་ཤས་ལཱ་འགན་བསྒྲུབ་ནི་ནང་ལུ་
དགོ།

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཞིབ་རོགས་འབད་

ཆ༽

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་

ཇ༽

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་གཞན་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་

རོགས་འབད་དགོཔ་དང་།

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་ནང་ལུ་

ཞིབ་
ཞིབ་

འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ནང་འཁོད་ལས་དོན་
ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་/འཆར་སྣང་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་རྣམ་
དག་དང་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་བསྟར་སྤྱོད་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ།

བྱ་སྒོ་གཞན་ཡངཿ

ཀ༽
ཁ༽

ཞལ་འཛོམ་ འཛོམས་འདུ་ གྲོས་འཛོམས་དང་ སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།

ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ནམ་རང་བཀོད་རྒྱ་གནང་རུང་ འཕྲལ་བྱུང་ཁྲིམས་དོན་ལས་སྣ་

ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ།
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