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དཀར་ཆག། 
 
༡༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༢ པ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་སྤྱིག་བཀོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་༡ 
༢༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༣ པ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣ 
༣༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༤ པ། གཏན་འཇགཥ་ཞྤྱི་གཡོག་གི་གཡོག་བཙུགཥ། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྫོཥ། ་་་་་༦ 
༤༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༥ པ། ཁག་འབག་གཡོག་བཙུགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་༢༠ 
༥༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༦ པ། སྤྱི་གཡོག་དང་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༠ 
༦༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༩ པ། གཡོག་ཐོག་གི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༧ 
༧༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༠ པ། ངལ་གཥོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༡ 
༨༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༡ པ། དངུལ་ཕོགཥ། འཐུཥ་དང་ཁེ་ཕན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༠ 
༩༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༢ པ། ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྫོང་ལམ་ལུགཥ། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༥ 
༡༠༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༣ པ། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༠ 
༡༡༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༤ པ། གནཥ་ཥོར། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༡ 
༡༢༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༥ པ། སབཥ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༨ 
༡༣༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༦ པ། འགྫོ་འགྲུལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༠ 
༡༤༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༢༠ པ། གཡོག་གྫོལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༣ 
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༡༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༢ པ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་སྤྱིག་བཀོད། 
༢.༡༽ ངོ་སྫོད། 
ཞྤྱི༌གཡོགཔ༌ཚུ༌གིཥ་འཇོན༌ཐང༌དང༌  དོན༌སྤྱིན༌ཅན༌གྤྱི༌ཐོག༌ལཥ༌སྤུཥ༌ཚད༌ལྡན༌པའྤྱི༌མྤྱི་མང་གི༌ཞབཥ་ཏོག་ཞུ༌ནིའྤྱི༌དོན༌ལུ༌  གཞྤྱི་བཀོད་ཅིག་བཟྫོ་ཡོད་མྤྱི་འདི་
འྫོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

  
 

 
            
 

 
     
  
 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

བཀོད༌ཁྱབ། མཁཥ༌མཆོག། 
བཀོད༌ཁྱབ་༡ པ། 
བཀོད༌ཁྱབ་༢ པ། 
བཀོད༌ཁྱབ་༣ པ། 

མཁཥ༌མཆོག་༡ པ། 
མཁཥ༌མཆོག་༢ པ། 
མཁཥ༌མཆོག་༣ པ། 

ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ། ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་མཐོ་རྤྱིམ། 

ཁྱད་རྤྱིག་འཛིན་སྫོང་༡ པ། ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་༡ པ། 
 

ཁྱད་འཛིན་༢ པ། 
ཁྱད་འཛིན་༣ པ། 
ཁྱད་འཛིན་༤ པ། 
ཁྱད་འཛིན་༥ པ། 

ཉུང༌མཐའ༌གཙུག༌ལག༌གཞྤྱི༌རྤྱིམ། 

ལྟ་བཀོད་གོངམ་༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༢ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༣ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༥ པ། 

ལྟ་སྫོར་༡ པ། 
ལྟ་སྫོར་༢ པ། 
ལྟ་སྫོར་༣ པ། 
ལྟ་སྫོར་༤ པ། 
ལྟ་སྫོར་༥ པ། 

ཉུང་མཐའ་སྫོབ་རྤྱིམ་༡༢ པ་/སྫོབ་ཚད་/ལག་ཁྱྗེར། 

ལག་ལེན་༡ པ། 
ལག་ལེན་༢ པ། 
ལག་ལེན་༣ པ། 
ལག་ལེན་༤ པ། 

ཉུང་མཐའ་སྫོབ་རྤྱིམ་༡༠ པའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་ལག་ཁྱྗེར། 

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ། 

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག། 

 

ཁྱད༌རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། 

ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། 

ལག་ལེན། 

ཞི་གཡྫོག་སྒྲིག་བཀོད། 

སྤྱི་གཡྫོག་སྒྲིག་བཀོད། 

བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡྫོག། 
 

དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་གཡྫོག། 

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡྫོག། 

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡྫོག། 
 

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་ལཱ་གཡྫོག། 
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ཟུར་དེབ་༢/ང་། 
 
 

 

 
   

གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་གཞི་བཀོད།མི་སྫོབས་ཀྱི་ལཱ་འགན། 
 ཚད་གཞི་ག་ར་ཚང་དགོཔ། 

༡. ལས་སྡེ་འདི་གིས་སྣ་མང་ལས་སྡེ་ཚུའི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ཡང་ན་གོ་གནས་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 
༢. ལས་སྡེ་འདི་གིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི།ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བསར་སྫོད་འབད་དགོཔ་དང་། 
༣. ལས་སྡེ་འདི་གིས་སྣ་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ཡང་ན་གོ་གནས་ཚུའི་རིམ་འབྱུང་འཆར་གཞི་བཟྫོ་ནི་དང་།ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་དང་

འཛིན་སྐྱོང་གི་དྫོན་ལུ་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ།ཚད་གཞི་ག་ར་ཚང་དགོཔ། 
༡. ལས་སྡེ་འདི་གིས་སྣ་མང་ལས་སྡེ་ཚུའི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ཡང་ན་གོ་གནས་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 
༢. ལས་སྡེ་འདི་གིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི།ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བསར་སྫོད་འབད་དགོཔ་དང་། 
༣. ལས་སྡེ་འདི་གིས་སྣ་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ཡང་ན་གོ་གནས་ཚུའི་རིམ་འབྱུང་འཆར་གཞི་བཟྫོ་ནི་དང་།ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དྫོན་ལུ་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ། 
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༢༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༣ པ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད། 
 
༡༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་  ཀུན་སྫོད་ཀྤྱི་གན་འཛིན་འདི་ལྷག་སྟྗེ་ ཧ་གོ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ཁཥ་ལེན་གྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་ནིའྤྱི་

དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་ཨང་༣/༡  པ་འདི་བཀང་དགོཔ་སྗེ་ཡོདཔ་ལཥ་ འབྤྱི་ཤོག་འདི་ཧ་གོ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ རྫོང་ཁའྤྱི་ཐོག་ལུ་བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོཔ་
ཁག་ཆེ། 

༢༽ ཀུན་སྫོད་བཟང་པོ་ཚུ་ དང་བླང་འབད་དགོཔ་དང་ ངན་པ་སྤང་དགོཔ་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་ཟུར་སྦྲགཥ་༣/༡ པ། 
༣༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་གྫོཥ་ཐག་གཅད་ནི་དང་ གཞན་ཡིག་ཚང་གི་འགན་སྒྲུབ་ཚུ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་ དང་

བདེན་དང་  ཁཥ་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྫོད་གཥལ་སྟྫོན་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༣/༢ པ་འདི་བཀང་དགོཔ་སྗེ་ཡོདཔ་ལཥ་ འབྤྱི་
ཤོག་འདི་ ཧ་གོ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ རྫོང་ཁའྤྱི་ཐོག་ལུ་བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
འབྤྱི་ཤོག་༣/༡ པ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་ཀྤྱི་འགན་ལེན།  

༡༽ ང་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་འདི་ ཐོབ་སྟྗེ་ལྷག་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ཧ་གོ་མྤྱི་ཚུ་ཡང་། 
ཀ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་རྣམ་གཞག་ནང་ལམ་ལུགཥ་དང་སྤྱིད་བྱུཥ་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱིད་བྱུཥ་ཡང་ན་ཁ་སྫོང་གི་ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ་ཚུ་ཡང་

ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཡི། 
ཁ། བརྤྱི་མཐོང་དང་རྣམ་གཞག་གང་རུང་གི་དོགཥ་ཥེལ་ཚུ་ འབྗེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་(མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་ཡང་ན་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་) ཡང་ན་

དབང་འཛིན་ (རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་) ཚུ་ལཥ་འཐོབ་ཚུགཥ་ནི་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་དང་། 
༢༽  ང་གིཥ་ཧ་གོ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ཁཥ་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་། 
ཀ། རྣམ་གཞག་འདི་ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ངེའྤྱི་ལཱ་གཡོག་གི་འགན་ལེན་ཅིག་འབདཝ་ལཥ་ དུཥ་ནམ་ར་འབད་རུང་ བརྤྱི་མཐོང་དང་རྣམ་གཞག་འདི་ལུ་

གནཥ་ནི་ཨིན། 
ཁ། ག་དེམ་ཅིག་སྗེ་  ང་གིཥ་ཀུན་སྫོད་ཀྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ རྣམ་གཞག་གང་རུང་ཅིག་ལཥ་འགལ་བ་ཅིན་ ངེའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ངེའྤྱི་ལཱ་གཡོག་ར་བསྐྲད་

གཏང་ནི་བརྤྱིཥ་ཏེ་ སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་བྱ་ལེན་ཚུ་བཀལ་ཆོག། 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་། 
ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། 

མྤྱིང་རྟགཥ། (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ།) 
སྤྱི་ཚེཥ། 
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དན་གཥོ།  
འབྤྱི་ཤོག་འདི་གུར་ མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་ལུ་བཙུགཥ་དགོ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་གྤྱིཥ་འད་གཅིག་ འབྗེལ་ཡོད་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་སྗེར་གྤྱི་ཡིག་སྫོད་ནང་བཞག་ནི་དང་། འད་གཅིག་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

འབྤྱི་ཤོག་༣/༢ པ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ཁེ་ཕན་ལྟག་སྫོད་གཥལ་སྟྫོན།  

ངོ་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་ཡང་ན་ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གོ་གནཥ་)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེ་)་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རང་གིཥ་ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་ལེའུ་༣ པའྤྱི་དོན་ཚན་༣.༣.༢༥ པའྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་ (ལཥ་སྗེ་)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚོགཥ་ཆུང་)གི་འཐུཥ་མྤྱི་ཅིག་སྗེ་ཕྱག་ཞུ་ནིའྤྱི་གཥལ་སྟྫོན་འབདཝ་ཨིན། 
 
ང་ལུ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྫོད་མྗེདཔ་མ་ཚད་འདི་གི་རྗེ་བ་ཡང་མྗེད། གལ་སྤྱིད་ འདི་བཟུམ་མའྤྱི་གནཥ་སྟངཥ་བྱུང་པ་ཅིན་ ང་གིཥ་ལཱ་འགན་འདི་འབག་པའྤྱི་ནམ་
དུཥ་ ཡངན་འགོ་མ་བཙུགཥ་པའྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་ར་ འདི་འཕྫོ་ལཥ་འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་འྫོང་།  
 
ང་ལུ་གཤམ་གཥལ་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལུ་བརྟྗེན་པའྤྱི་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྫོད་ཡོདཔ། 
o བཟའ་ཚང་འཐུཥ་མྤྱི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o ེ་ཚན་ེ་ཤོཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o ལྟྫོ་ཚང་ེ་ཤོཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o གེན་ཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o དག་བྱང་ཕྱད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o གཞན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ང་གིཥ་ གོང་གི་བར་དོན་ཚུ་ ང་ར་གིཥ་ཤེཥཔ་མཐོངམ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བདེན་པ་ག་རྐྱང་ཨིན། གལ་སྤྱིད་གོང་ལུ་གཥལ་སྟྫོན་འབད་མྤྱི་ཚུ་ མ་བདེན་
པའྤྱི་གནད་སྗེ་ཐོན་ཥོང་པ་ཅིན་ ང་ར་ལུ་བདག་སྫོང་དང་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་བྱ་ལེན་གྤྱི་འཁྤྱི་བ་གང་ཕོག་ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིན།  
སྤྱི་ཚེཥ། 
ཥ་གནཥ།  
མྤྱིང་རྟགཥ།   



5 
 

ཟུར་སྦྲགཥ་༣/༡ ། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་དང་བླང་འབད་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིགཥ་དང་སྤང་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིགཥ། 
དང་བླང་འབད་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིགཥ། སྤང་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིགཥ། 
ཐ་དམ་ཚིག། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་གཏམ་དམའ་འབེབཥ། 
ལཥ་རྒྱུ་འབཥ། གོམཥ་གཤིཥ་ངན་པ། 
ཡིག་ཚང་སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ། སྤྱིད་འབྗེལ། 
ཤེཥ་ཡོན་དང་ལྫོགཥ་གྲུབ་ཀྤྱི་ཕྱག་ཕྱྤྱིད། གོ་གནཥ་དང་དབང་ཚད་ལོག་སྫོད། 
ཡིག་ཚང་གི་གནཥ་ཚུལ་དང་གྫོཥ་ཆོད་ཚུ་གཥང་བ། ཆགཥ་སང་ཕྱྫོགཥ་རྤྱིཥ་དང་ངོ་སྲུང་། 
མམ་འབྗེལ་དང་ཐོན་སྗེད་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན། ངོ་སྲུང་དང་ཁྱྫོཥམ། ཁེ་ཕན་དང་ཞལ་འདེབཥ།  
བར་འགུགཥ། ཕྱྤྱི་རྒྱལ། ཡང་ན་ལཥ་ཚོགཥ་ཚུ་ལཥ་གོ་གནཥ་དང་རྟགཥ་རྒྱན་ཚུ་ལེན་ནི། 
བདོག་གཏད་དང་འཁྤྱི་བ་ཚུ་དུཥ་མཚམཥ་ལུ་གཥལ་སྟྫོན། ཆོཥ་ལུགཥ་བསྒྱུར་བཅོཥ། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ནམ་འབོཔ་ཅིག་ལཱ་ནང་འྫོང་དགོཔ། འཆལ་དཀྫོག། 
ཁེ་ཕན་ལྟག་སྫོད་གཥལ་སྟྫོན། བར་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་གནོད་ེན་བཥམ་བརྫོད། 
འཇོན་ཐང་། དོན་སྤྱིན། ཁྱད་རྤྱིག། གཟྗེངཥ་ཐོན། འགན་
འཁྤྱི། 

གནོད་པའྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་དང་སྗེ་ཚོགཥ། 

 འགྲུལ་བཀག། ངོ་རྫོལ། ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ངོ་རྫོལ་འགྗེམཥ་སྟྫོན། རུ་སྤྱིག་ལམ་འགྲུལ་ཚུ་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགཥ་ནི་དང་བརྒྱུད་སྐུལ།  

 རྒྱལ་གཞུང་ལུ་མ་བདེན་པའྤྱི་བར་དོན་བྱྤྱིན་ནི། 
 ར་བ་གསུམ་ལུ་གནོད་ེན་ཆེ་བའྤྱི་དངུལ་སྫོད་ལེན་དང་ཞལ་འདེབཥ་ཀྤྱི་སྐུལ་མ།  
 སྗེར་ཚོང་། ཚོང་ལཱའྤྱི་རྤྱིགཥ། ལཱ་གཡོག་འཐེབ། 
 ཞྤྱི་གཡོགཔ་གཞན་ལུ་གནོད་རྐྱྗེན་དང་ེ་རྤྱིང་ཕྱྗེ་ནི། 
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༣༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༤ པ། གཏན་འཇགཥ་ཞྤྱི་གཡོག་གི་གཡོག་བཙུགཥ། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྫོཥ། 
 
གཡོག་བཙུགཥ། 
ཀ༽ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་ཚུ་  གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དགོཥ་མཁོ་འདི་ ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཕུལ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ འབྤྱི་ཤོག་༧/༡ པ་འདི་

བཀང་དགོཔ་སྗེ་ཡོདཔ་ལཥ་ འབྤྱི་ཤོག་འདི་ཧ་གོ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ རྫོང་ཁའྤྱི་ཐོག་ལུ་བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
ཁ༽ དབང་ཚད་གནང་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ཥ་སྟྫོང་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་ལངམ་སྗེ་ཉུང་ཤོཥ་བདུན་ཕག་༢  བྱྤྱིན་ཏེ་ 

བར་བརྒྱུད་དང་ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ལཥ་ གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོ། དཔེ་ཚད་ཅིག་ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༡ པ་སྗེ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
ག༽ འགོ་ཐོག་ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་འབད་མྤྱི་འདི་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགཥ་མྤྱི་ལངམ་སྗེ་མྗེད་པ་ཅིན་ ཡང་བསར་ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་འབད་

དགོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༢ ལག་ལེན་འཐབ།  
ང༽  དང་འདོད་དང་ཁྱད་ཆོཥ་ཚང་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ གཡོག་བཙུགཥ་ཞུ་ཡིག་གི་འབྤྱི་ཤོག་༤/༡ པ་ལག་ལེན་འཐབ། 
ཅ༽ ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་འབད་མྤྱི་གོ་གནཥ་ལུ་ ཁྱད་ཆོཥ་ཚང་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ་པའྤྱི་གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༣ 

པ་ལག་ལེན་འཐབ། 
ཆ༽ གདམ་འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༤/༢ པ་ལག་ལེན་འཐབ།  གདམ་འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྫོད་

འབྤྱི་ཤོག་༣/༢ པ་ལག་ལེན་འཐབ། 
ཇ༽ གྲུབ་འབཥ་འདི་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ཆ་འཇོག་སྒྲུབ་མྤྱི་དང་འབྗེལ་  ལཥ་སྗེ་གིཥ་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོ། ཟུར་སྦྲགཥ་

༤/༤ པ་ལག་ལེན་འཐབ། 
༽  གདམ་འཐུའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་ལུ་ མཐོ་གཏུགཥ་ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༥ པ་ལག་ལེན་འཐབ། 
ཏ༽  གཥར་བསྫོཥ་བཀའ་རྒྱ་ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༦ པ་ལག་ལེན་འཐབ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༧/༡ ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
སྤྱི་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལོའྤྱི་ལོ་ལྟར་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་དགོཥ་མཁོའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག 
ལྷན་ཁག/ལཥ་སྗེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

རྤྱིམ་
ཨང་། 

ལཥ་
ཁུངཥ། 

སྗེ་ཚན་
/ལཥ་ཚན། 

གོ་གནཥ་
ཀྤྱི་མྤྱིང་། 

གོ་གནཥ་ཀྤྱི་
གནཥ་རྤྱིམ། 

ཤེཥ་ཚད་
དགོཔ། 

སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་
བཀོད། 

གནང་བ་
གྲུབ། 

ད་ཡོད།  བར་སྟྫོང་། ཞུ་བ་ཕུལ་
ཡོདཔ། 

གཙོ་རྤྱིམ་གྤྱི་
ཨངརྤྱིམ། 

དན་གཥོ། 

             
             
              
 
དན་གཥོ། གོང་འཁོད་ལོ་ལྟར་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་གྤྱི་དགོཥ་མཁོ་འདི་གིཥ་ ཧྗེ་མ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའྤྱི་དགོཥ་མཁོ་ཚུ་ཆ་
མྗེད་འགྫོཝ་ཨིནམ་དང་ དགོཥ་མཁོ་འདི་ ལོ་ངོ་ཤུལ་མམ་གི་སྤྱི་ཟླ་༥ པའྤྱི་ནང་ལོ་ལྟར་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་གྤྱི་དགོཥ་མཁོ་ཕུལ་ནིའྤྱི༌དུཥ༌ཚོད༌ཚུན་ཆ་
གནཥ་འྫོང་དགོ། 
རྒྱབ༌རྟྗེན། 
 
སྤྱི་ཚོཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ༌འཚོགཥ༌པའྤྱི༌མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ཞལ་འཛོམཥ། 
 
བསྡུ་སྤྱིག་འབད་མྤྱི།      མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན།  
མྤྱིང་རྟགཥ།       མྤྱིང་རྟགཥ།  
མྤྱིང་།        མྤྱིང་།  
གོ༌གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་།       གོ༌གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་།  
ཚེཥ་གངཥ།       ཚེཥ་གངཥ།  
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འབྤྱི་ཤོག་༢༤/༡ ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་ཕན་བདེའྤྱི་ལཥ་འཆར་གྤྱི་ཐོ་བཀོད་འབྤྱི་ཤོག (གཥར་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ།) 

 
ཞྤྱི་གཡོག་ནང་གཡོག་བསྫོཥ་འབད་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  (ལཥ་སྗེ་) འྫོག་ལུ་ལཱ་འབད་མྤྱི་གིཥ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ཞྤྱི་
གཡོག་པའྤྱི་ཕན་བདེའྤྱི་ལཥ་འཆར་གྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི་སྗེ་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབདཝ་ཨིན། 
 
ང་གིཥ་ལཥ་འཆར་གྤྱི་ཁ་ཚིག་དང་འགན་ཚིག་ལུ་གནཥ་ནིའྤྱི་ཁཥ་བླངཥ་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
ཥ་གནཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ།       (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ།) 
       མྤྱིང་རྟགཥ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་བདེན་སྫོར་འབད་ཡོད། 
སྤྱི་ཚེཥ། 
མྤྱིང་། 
མྤྱིང་རྟགཥ། 
གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་ཐིའུ།      
ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན་གྤྱིཥ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད། 
སྤྱི་ཚེཥ། 
མྤྱིང་། 
མྤྱིང་རྟགཥ། 
གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་ཐིའུ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༤/༡ པ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

ཞྤྱི་གཡོག་གཡོག་བཙུགཥ་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག། 

 

 
༡. མྤྱིང་གཥལ།       ཕོ།     མྫོ། 

ཆོཥ་ལུགཥ། 
 
༢. གཡུཥ་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ།     རྗེད་འྫོག།     རྫོང་ཁག།   

ཁམ་ཨང་།      གུང་ཨང་།  
 
༣. སྗེཥ་ཚེཥ།(ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།) 
 མྤྱི་ཁུངཥ།      ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་། 
༤. ཞུ༌ཕུལ་གོ་གནཥ།  
༥. གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་།  
༦. འབྗེལ་འཐབ་བརྒྱུད༌འཕྤྱིན་ཨང་། 
༧. བཟའ་ཚང་ཁ་གཥལ། 
ེ་འབྗེལ། མྤྱིང་། མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་། ཁ་བྱང་། བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ཨང་། 
ཀ། ཨ་པ།     
ཁ། ཨའྤྱི།     
ག། གེན་གྫོགཥ།     
ང༌། བུ་གཞྤྱི།     
 
༨. གཥལ་སྟྫོན།  
ཨང་། གནད་དོན། ཨིན། མྗེན། 
༡. ང་ ེཥ་ཅན་ེཥ་སྫོད་ཡང་ན་ངན་ལྷད་ཀྤྱི་འཁྤྱི་བ་ཕོག་ཡོད། ཡང་ན་ེཥ་ཅན་ེཥ་སྫོད། ཡང་ན་ངན་ལྷད་ཀྤྱི་འཁྤྱི་བའྤྱི་འྫོག་ལུ་ཡོད།   
༢. ང་ ཞྤྱི་གཡོག་དང་གཞུང་གི་ལཥ་འཛིན། ཡང་ན་ ལཥ་འགུལ་གང་རུང་ནང་ལཥ་ར་བསྐྲད་བཏང་ཡོད། ཡང་ན་ ཐབཥ་མྗེད་

དགོངཥ་ཞུ་བཏང་ཡོད། 
  

ངོ་པར་སར། 
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༣. ང་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་གོ་གནཥ་སྗེ་རྤྱིམ་འད་མམ། ཡང་ན་ དེ་ལཥ་མཐོ་བའྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ་ལཥ་ཁཥ་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་
འབད་ཡོད། 

  

༤. ང་ ཧྗེ་མ་ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལུ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་རུང་ གདམ་འཐུ་དང་བསྫོ་བཞག་གནང་མྤྱི་འདི་ལུ་བརྤྱི་བཀུར་འབད་མ་ཚུགཥ།   
༥. ང་ དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིཥ་གཥོ་བའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ ལྫོགཥ་གྲུབ་མྗེད་པའྤྱི་ངོཥ་འཛིན་

འབད་ཡོད། 
  

༦. ང་གིཥ་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མྤྱིའྤྱི་ནང་ལུ་ ཤེཥ་ཅི་མཐོང་ཅི་བར་དོན་རྫུན་མ་བྱྤྱིན་ཡོདཔ་དང ་། ཡང་ན་གཡོག་
བཙུགཥ་ཀྤྱི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ནང་ལུ་ གཡོ་ཐབཥ་འབད་ཡོད།  

  

༧. ང་གིཥ་ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ། ཡང་ན་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟྫོ་སྟྗེ་ཕུལ་ཡོད།   
༨. ང་གིཥ་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ བཙུགཥ་དགོ་པའྤྱི་ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་  ཚངམ་

སྗེ་བཙུགཥ་མ་ཚུགཥ། 
  

༩. ང་གིཥ་སྤྱིད་དོན་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགཥ་ཡོདཔ་དང་། ཡང་ན་ཉུང་མཐའ་ལུ་ཚང་དགོ་པའྤྱི་དྫོད་གང་དུཥ་ཡུན་ལོ་ངོ་༡  ཚང་སྟྗེ་
ཡོད། 

  

༡༠. ང་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་གཡོག་བསྫོཥ་འབད་ནི་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་མ་འྫོཥ་པའྤྱི་གནད་དོན་བཀོད་ཡོདཔ་དང་།    
༡༡. ང་ལུ་ཧྗེ་མའྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་ཁག་འགན་ཕོག་སྟྗེ་ཡོད།   
 
༩. སྫོབ་རྤྱིག་ཤེཥ་ཚད།  (མཐའ་མཇུག་གི་སྫོབ་གེར་སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ཏེ་བཀོད་གནང་།)  
སྤྗེལ་ཁང་གི་མྤྱིང་། ཆོཥ་ཚན། ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། བརྒྱ་ཆ། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ། མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ། རྒྱལ་ཁབ། 

       
       
༡༠. འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ནང་ཐོབ་ཡོད་པའྤྱི་སྐུགཥ་ཀྤྱི་བརྒྱ་ཆ། (འབྗེལ་བ་ཡོད་ན།) 
 ༡. ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཀྤྱི་དབྱྗེ་ཁག། 
 ༢. བརྒྱ་ཆ་ %།  
 ༣. ཨང་ ། ཡང་ན་ཨང་རྤྱིམ།  
 
༡༡. སྫོང་བརར།  

སྤྗེལ་ཁང་གི་མྤྱིང་། སྫོང་ཚན། དུཥ་ཡུན། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ། མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ། རྒྱལ་ཁབ། 
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༡༢. གཡོག་རབཥ། (དགོཔ་ཡོད་ན།) 

༡༣. གཥལ་སྟྫོན།  
ང་གིཥ་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྤྱི་བར་དོན་ཚུ་ག་ར་ ང་ར་གིཥ་ཤེཥ་ཤེཥཔ་མཐོང་མཐོངམ་འདི་ ཆ་ཚང་དང་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཨིན་པའྤྱི་གཥལ་སྟྫོན་འབདཝ་
ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྗེ་ གཥལ་སྟྫོན་འབད་མྤྱིའྤྱི་ནང་ལུ་ མ་བདེནམ་དང་། ཡང་ན་བར་དོན་ཕྱྤྱི་འགྱུར་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་ ཐབཥ་ལམ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མྗེད་པར་ ལཱ་གཡོག་ལཥ་ཕྱྤྱིར་བཏོན་དང་། ཡང་ན་དགོངཥམ་ར་བསྐྲད་གཏང་ནི། ངེ་གི་ལག་ཁྱྗེར་ ཡང་ན་
ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དབང་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལུ་འཛུལ་ནི་ལཥ་བཀག་ཆ་འབད་ནི། ཁྤྱིམཥ་དོན་བྱ་ལེན་གྤྱི་དོན་ལུ་ ཁྤྱིམཥ་ཥར་བསལ་ནི་
ཨིན་མྤྱི་ཚུ་ག་ར་ ང་ར་གིཥ་ཧ་གོ་ཡི། འདི་ཁར་ང་ར་གིཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཚུ་ལུ་ གནཥ་ནིའྤྱི་ཁཥ་བླངཥ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
༡༤. ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའ། ང་གིཥ་ར་བ་གསུམ་ལུ་ལུཥ་ངག་ཡིད་གསུམ་གྤྱི་སྫོ་ལཥ་ ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་ནིའྤྱི་ཁཥ་བླངཥ་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
སྤྱི་ཚེཥ།   /   /           ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
             (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
དན་གཥོ་༡ པ། འབྤྱི་ཤོག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚང་དགོ། 
༡༽ མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༢༽ ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཤོག་དང་ལག་ཁྱྗེར་ཚུའྤྱི་འད། 
༣༽ འབྗེལ་ཡོད་སྫོང་བརར་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༤༽ གཥོ་བའྤྱི་བདེ་ཁམཥ་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 

ལཥ་ཚོགཥ། གོ་གནཥ་འཆང་བ། དུཥ་ཡུན། གཡོག་བསྫོཥ་གནཥ་རྤྱིམ། གཡོག་རྒྱུག་ཥ་གནཥ། ཥོར་དགོ་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན། 
ལཥ། ཚུན། 

འདཥ་གཡོག། 
       
       
       

ད་གཡོག། (ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་སར།) 
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༥༽ ལམ་ཡིག་པར་ཚད་ཀྤྱི་ངོ་པར། 
༦༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཨིན་ན་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
༧༽ ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་གི་ཆ་གནཥ་ཅན་གྤྱི་ཁྤྱིམཥ་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
༨༽ ཡན་ལག་ཆོཥ་ཚན་ལཥ་ས་ཚུའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད་དང་། 
༩༽ ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་དེ་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་གྤྱི་རྤྱིགཥ། 
 
དན་གཥོ་༢ པ། ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་སབཥ་ལུ་སྟྫོན་དགོ། 

 
གཡོག་བཙུགཥ་ལཥ་སྗེའྤྱི་ལག་ལེན་དོན་ལུ། 
བདེན་སྫོར་འབད་མྤྱི།           ལཥ་སྗེ།  
 
མྤྱིང་།             དན་གཥོ།  
གོ་གནཥ། 
ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། 
མྤྱིང་རྟགཥ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༤/༢ པ། 

 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
འདྤྱི་བཀོད་འབྤྱི་ཤོག། 

 

མྤྱི་ངོའྤྱི་མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེརཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞུ་ཕུལ་གོ་གནཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་སྗེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རྤྱིམ་ཨང་། ཆ་རྐྱྗེན། སྐུགཥ། སྐུགཥ་ཐོབ་ཡོདཔ། 
༡. སྫོད་ལམ་དང་འབད་གཞག།  ༠༥  
༢. ཁ་སད་ལྫོགཥ་གྲུབ།  

ཀ། རྫོང་ཁ། 
༡༠  

ཁ། ཨིང་ལིཤ། ༡༠  
ག། འབྲུག་གི་ཁ་སད་གཙོ་བོ་དང་སད་རྤྱིགཥ་གཞན། * ༠༥  

༣. བླྫོ་རྤྱིག། འཇོན་ཐང་། ལྫོགཥ་གྲུབ། 
ཀ། ཆོཥ་ཚན་གྤྱི་ཁྱད་རྤྱིག་ཤེཥ་ཡོན།  

 
༡༥ 

 

ཁ། སྤྱིར་བཏང་ཤེཥ་བྱ། ༡༠  
ག། གཥལ་ཞུའྤྱི་རྤྱིག་རལ། (དོན་ཚན་གོ་རྤྱིམ།) ༡༠  

ང་། དབྱྗེ་དཔྱད་འཇོན་ཐང་།  ༡༠  
ཅ། གོ་བ་ལེན་ཐངཥ་དང་སབ་ཐངཥ་དག་ཧྗེང་། ༡༠  
ཆ། སྤྫོབཥ་པ།  ༠༥  

༤. ཡན་ལག་ཆོཥ་ཚན་གྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ། ** ༠༥  
༥. མྤྱི་ངོའྤྱི་སྫོབ་རྤྱིག་དང་གྲུབ་འབཥ་གཞན། ** ༠༥  
 སྐུགཥ་ཡོངཥ་བསྫོམཥ། ༡༠༠  
★ མྫོཥ་མཐུན་གཞྤྱི་བཞག་ཐོག་སྐུགཥ་བྱྤྱིན། **མྫོཥ་མཐུན་དང་ཡིག་ཆའྤྱི་བདེན་ཁུངཥ་གཞྤྱི་བཞག་ཐོག་སྐུགཥ་བྱྤྱིན། 
ཥ་གནཥ།        
ཟླ་ཚེཥ།            (ཚོགཥ་ཆུང་འཐུཥ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།) 
དན་གཥོ། དགོཥ་མཁོ་བྱུང་པ་ཅིན་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ ལཥ་སྗེའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འབྤྱི་ 
ཤོག་འདི་ སྤྱིག་བཅོཥ་འབད་ཆོག།   
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འབྤྱི་ཤོག་༤/༣ པ། 

 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའ། 

 

ད་རྤྱིཥ་གཟའ་སར་རྟྗེན་འབྗེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགཥ་པའྤྱི་ིནམ་འདི་ཁར་ མྤྱི་དབང་མངའ་བདག་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགཥ་ཀྤྱི་དགོངཥ་བཞྗེད་དང་ འབྲུག་
གཞུང་དང་མྤྱི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་སྗེ་ཅི་ལྫོགཥ་གང་ལྫོགཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་ནི་གི་གོ་སབཥ་བཟང་པོ་ འཐོབ་མྤྱི་འདི་ ག་ནི་ལཥ་ཁ་རྗེ་
བཟངམ་ལཥ་ ང་གིཥ་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མྗེན་པར་  ཥེམཥ་ཀྤྱི་གདིང་ལཥ་ར་བཀའ་དྤྱིན་དགའ་ཚོར་དང་བཅཥཔ་སྗེ་ ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའ་འདི་ཕུལཝ་
ཨིན། 
དུཥ་ད་རྤྱིཥ་ལཥ་འགོ་བཟུང་ ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་གཡུཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྗེད་
འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་ཨིན་མྤྱི་གིཥ་ལུཥ་ངག་ཡིད་གསུམ་གྤྱི་སྫོ་ལཥ་ བརྤྱི་མཐོང་ཚུ་གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་
རྒྱལ་གཅེཥ་ཤ་ཞྗེན་ལྷད་མྗེད་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་ནིའྤྱི་ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་ཨིན།  དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ང་གིཥ་ལཱ་འགན་ཚུ་
སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་བརྤྱིཥ་ཏེ་ འབྲུག་གི་ར་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྫོ། ཁྤྱིམཥ་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཚུ་ལུ་ གནཥ་
ནིའྤྱི་ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན། 
དེ་འབདཝ་ལཥ་ ང་གིཥ་ང་རའྤྱི་གཟྗེངཥ་ཐོན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་ནི་གི་གོ་སབཥ་ཐོབ་ཡོད་པའྤྱི་གཥལ་སྟྫོན་ཞུཝ་ཨིན། གལ་སྤྱིད་ང་
གིཥ་ ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྫུན་མ་དང་ ཡང་ན་གཡོ་སྒྱུ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཤེཥ་མཐོང་བྱུང་པ་ཅིན་ ང་ལུ་གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་ེཥ་བྱ་ཚུ་བཀལ་ཆོག། 
༡. ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥམ་ར་བསྐྲད་གཏང་ནི་དང་  མ་འྫོངཥ་པའྤྱི་ནང་ལོག་སྟྗེ་ལཱ་གཡོག་ཞུ་ནིའྤྱི་ཐོབ་དབང་མྗེདཔ་བཟྫོ་ཆོག། 
༢. ངེ་གི་ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་གཞུང་བཞྗེཥ་མཛད་ཆོགཔ།  
༣. ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥར་ཁྤྱིམཥ་དཔྱད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་བསལ་ཆོག ། 
ད་རྤྱིཥ་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྤྱི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཆོཥ་
སྫོང་སྲུང་མ་ཚུ་དཔང་དུ་བཙུགཥ་ཏེ་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ངོ་འཛོམཥ་ཐོག་ལུ་ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའ་ཕུལ་མྤྱི་འདི་ལུ་ དུཥ་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མྗེད་པའྤྱི་བདེན་
རྟགཥ་སྗེ་ ང་རའྤྱི་མྤྱིང་དང་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོདཔ་ཨིན།  
ཥ་གནཥ།  
ཚེཥ་གངཥ། 
(ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
མྤྱིང་རྟགཥ།(མྤྱི་ངོའྤྱི་མྤྱིང་།) 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༡ པ། 
ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ། 

 
རྫོང་ཁ་གོང་ཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཡིག་ཚང་གིཥ་ འྫོག་གི་གོ་གནཥ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་འབདཝ་ཨིན།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་ཁ་གཥལ། 
ཨང། གོ་གནཥ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་

རྤྱིམ། 
ཤེཥ་ཚད་
ཉུང༌མཐའ། 

གངཥ་
ཁ། 

གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་
རྤྱིགཥ། 

ཕྱྤྱི་ཥེལ་ཚད་གཞྤྱི། 

༡ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་
དཔོན། 

ཁྱད་འཛིན་༤ པ། གཙུག་ལག་གཞྤྱི་
རྤྱིམ། 

༢ གཏན་གཡོག། སྫོབ་རྤྱིམ་༡༢ པ་དང་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་
ཀྤྱི་སྐུགཥ། འབྗེལ་ཡོད་ལཱ་གི་མཥ་མྫོང་། 

༢ ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་སད་
ཡིག་གོང་འཕེལ་
འགོ་དཔོན། 

ཁྱད་འཛིན་༥ པ། གཙུག་ལག་གཞྤྱི་
རྤྱིམ། 

༡ ལོ་༢ ཀྤྱི་དོན་ལུ་ཁག་
འབག། 

སྫོབ་རྤྱིམ་༡༢ པ་དང་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་
ཀྤྱི་སྐུགཥ། འབྗེལ་ཡོད་ལཱ་གི་མཥ་མྫོང་། 

དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་གཡོག་བཙུགཥ་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག། (འབྤྱི་ཤོག་༤/༡ །) 
ཁྱད་ཡོན་ཐོ།  
༡༽ སྫོབ་རྤྱིག་ཤེཥ་ཚད་ཡིག་ཆའྤྱི་འད།  
༢༽ གལ་སྤྱིད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྗེལ་ཡོད་སྫོང་བརར་ཡིག་ཆའྤྱི་འད།  
༣༽ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༤༽ འབྲུག་གཞུང་གི་ཚད་ལྡན་ཅན་གྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིཥ་སྫོད་ཡོད་པའྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༥༽ ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ལཥ་ བདེན་སྫོར་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
༦༽ གཡོག་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
 
གོང་གི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་གིཥ་དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚངམ་སྗེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཡིག་ཚང་ནང་
སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་ ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་ ནང་འཁོད་ བཙུགཥ་གནང་། ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ་འབཥ་འདི་ཡང་ ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ལུ་གཥལ་བསགཥ་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ 
ཕྱྤྱི་ཥེལ་སྒྲུབ་མྤྱི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་ཟླ་ཚེཥ་ཡང་ ཤུལ་ལཥ་གཥལ་བསགཥ་འབད་འྫོང་། དོགཥ་ཥེལ་གྤྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་
དུཥ་ཚད་ཁར་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ཨང་༣༢༢༦༦༢ ནང་འབྗེལ་བ་མཛད་གནང།   
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ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༢ ། 
ཡང་བསར་ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ། 

 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཡིག་ཚང་གིཥ་འྫོག་གི་གོ་གནཥ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་ཡང་བསར་འབདཝ་ཨིན།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་ཁ་གཥལ། 
ཨང། གོ་གནཥ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་

རྤྱིམ། 
ཤེཥ་ཚད་ཉུང༌མཐའ། གངཥ་

ཁ། 
གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་རྤྱིགཥ། ཕྱྤྱི་ཥེལ་ཚད་གཞྤྱི། 

༡ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་
དཔོན། 

ཁྱད་འཛིན་༤ པ། གཙུག་ལག་གཞྤྱི་
རྤྱིམ། 

༢ གཏན་གཡོག། སྫོབ་རྤྱིམ་༡༢ པ་དང་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་
ཀྤྱི་སྐུགཥ། འབྗེལ་ཡོད་ལཱ་གི་མཥ་མྫོང་། 

༢ ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་སད་
ཡིག་གོང་འཕེལ་
འགོ་དཔོན། 

ཁྱད་འཛིན་༥ པ། གཙུག་ལག་གཞྤྱི་
རྤྱིམ། 

༡ ལོ་༢ ཀྤྱི་དོན་ལུ་ཁག་
འབག། 

སྫོབ་རྤྱིམ་༡༢ པ་དང་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་
ཀྤྱི་སྐུགཥ། འབྗེལ་ཡོད་ལཱ་གི་མཥ་མྫོང་། 

དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་གཡོག་བཙུགཥ་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག། (འབྤྱི་ཤོག་༤/༡ །)  
༡༽ ཁྱད་ཡོན་ཐོ།  
༢༽ སྫོབ་རྤྱིག་ཤེཥ་ཚད་ཡིག་ཆའྤྱི་འད།  
༣༽ གལ་སྤྱིད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྗེལ་ཡོད་སྫོང་བརར་ཡིག་ཆའྤྱི་འད།  
༤༽ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༥༽ འབྲུག་གཞུང་གི་ཚད་ལྡན་ཅན་གྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིཥ་སྫོད་ཡོད་པའྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད།  
༦༽ ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ལཥ་བདེན་སྫོར་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
༧༽ གཡོག་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
 
གོང་གི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་གིཥ་དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚངམ་སྗེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཡིག་ཚང་ནང་
སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་ ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་ ནང་འཁོད་བཙུགཥ་གནང། ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ་འབཥ་འདི་ཡང་ ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ལུ་གཥལ་བསགཥ་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ ཕྱྤྱི་
ཥེལ་སྒྲུབ་མྤྱི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་ཟླ་ཚེཥ་ཡང་ ཤུལ་ལཥ་གཥལ་བསགཥ་འབད་འྫོང་། དོགཥ་ཥེལ་གྤྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་དུཥ་
ཚོད་ཁར་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ཨང་༣༢༢༦༦༢ ནང་འབྗེལ་བ་མཛད་གནང།  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༣ ། 
ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ། 

 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་ ལུ་ གཡོག་གི་ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ་འབདཝ་ཨིན། 
ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་གི་ཁ་གཥལ། 
ཨང་། མྤྱིང་། མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་

ཁྱྗེར་ཨང་། 
གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱི་
སྐུགཥ་ཚད་བརྒྱ་ཆ། 

སྫོབ་རྤྱིམ་བཅུ་གིཥ་པའྤྱི་
སྐུགཥ་ཚད་བརྒྱ་ཆ། 

སྫོབ་རྤྱིམ་བཅུ་པའྤྱི་
སྐུགཥ་ཚད་བརྒྱ་ཆ། 

དན་གཥོ། 

༡      ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ། 
༢      ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ། 

 
ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་འདི་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་ འགོ་འདྗེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ དྫོ་པ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་ 
ལུ་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ཚངམ་སྗེ་འབག་སྟྗེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་) ཞལ་འཛོམཥ་ཁང་ནང་ལྷྫོད་དགོ། 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༤ ། 
གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ། 

 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་)གིཥ་/གྤྱིཥ་/ཀྤྱིཥ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (གོ་གནཥ་)གི་/ཀྤྱི་/གྤྱི་དོན་ལུ་  གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་
འབད་ཡོད་པའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ་འབདཝ་ཨིན། 
གྲུབ་འབཥ་ཁ་གཥལ། 
ཨང་། མྤྱིང་། ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་། གོ་གནཥ། སྐུགཥ་བསྫོམཥ། དན་གཥོ། 
     གདམ་འཐུ་གྲུབ། 
     གདམ་འཐུ་གྲུབ། 
     སྒུག་ཐོ། 
 
གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ཥ་གནཥ་)གི་/ཀྤྱི་/གྤྱི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གི་/ཀྤྱི་/གྤྱི་(ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་)ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་གནང་།   
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ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༥ ། 
སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན་མཆོག་ལུ། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
གནད་དོན། གདམ་འཐུའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་ལུ་མཐོ་གཏུགཥ། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་ ལུ་ཞྤྱིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གདམ་འཐུའྤྱི་འགྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ་གནང་མྤྱི་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགཥ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་རང་
ལུ་ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་མྤྱི་འདི་ཡང་༼ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའྤྱི་གནད་དོན་༽ གུཥ་རང་གི་ཤེཥ་ཡོན་སྐུགཥ་ཚད་འདི་ བཅའ་མར་གཏོགཥ་མྤྱི་གཞན་མཐོ་ཤོཥ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་སབཥ་ལུ་ཡང་ ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་ར་འབད་ཚུགཥ་ཅི། ཨིན་རུང་ གདམ་འཐུ་མ་སྒྲུབ་མྤྱི་འདི་ལུ་བཥམ་པ་མ་རྫོགཥ། དེ་འབདཝ་
ལཥ་བརྟྗེན་ ཞྤྱི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་དོན་ཚན་ཨང་༤.༡༠.༤ པ་དང་འཁྤྱིལ་ མཐོ་གཏུགཥ་ཞུཝ་ཨིན། ཐུགཥ་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཡོདན་ 
གྲུབ་འབཥ་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་དེ་ ལོག་སྟྗེ་ར་གཥལ་བསགཥ་འབད་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ བཀྤྱིན་བསང་གནང་ཞུ། 
 
ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ། 
འགྲུལ་འཕྤྱིན་ཨང་་་་་་་་། 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༦ ། 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༠༧/༢༠༡༩-༢༠/                               སྤྱི་ཚེཥ་༢༡/༠༡/༢༠༢༠ ལུ། 

གཥར་བསྫོཥ་བཀའ་རྒྱ། 
ད་རྗེཥ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ཡིག་ཨང་ ཞྤྱི་ལྷན་/བཀོད་ཁྱབ་འཛིན་སྫོང་སྗེ་ཚན་/གཡོག་བསྫོཥ་/༢༨/༢༠༡༩/༤༡ སྤྱི་ཚེཥ་༢༧/༡༢/༡༩ 
ནང་གཥལ་ ངོ་མྤྱིང་ དབང་ཕྱུག་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་༢༠༢༠༠༡༡༡ ཅན་མ་འདི་ འྫོག་གི་ཁ་གཥལ་ལྟར་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཡིག་ཚང་
ནང་གཥར་བསྫོཥ་འབདཝ་ཨིན། 
༡༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དབྱྗེ་བ།     : ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་ཞྤྱིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན། 
༢༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།    : ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ། 
༣༽ གོ་གནཥ་ནང་གཥེཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།  : ཀ། 
༤༽ ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན།    : འཆར་གཞྤྱི་དང་ཞྤྱིབ་འཚོལ་ལཱ་རྤྱིགཥ་སྗེ་ཚན། 
༥༽ ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན།     : ཞྤྱིབ་འཚོལ་ལཱ་གཡོག། 
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༦༽ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད།     : ཁྱད་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག། 
༧༽ སྗེ་ཚན།      : ཞྤྱིབ་འཚོལ་སྗེ་ཚན། 
༨༽ དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་ཚད།    : ༨༧,༠༢༦ - ༤༡༥ - ༦༤,༥༢༠ 
༩༽ གཥར་བསྫོཥ་ཟླ་ཚེཥ།    : ༠༡/༠༡/༢༠༢༠ 
མྤྱི་ངོམ་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རྤྱིང་ མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་སྗེ་བཞག་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ རང་ཥོར་ཕོག་པའྤྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་འཐུཥ་ཤོར་མྗེད་པར་ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་བ་
ཅིན་ ལོ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལཥ་ གཏན་གཡོག་གུ ར་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ནི་དང་ འདི་གི་ཧྗེ་མ་ མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་ཐ་ཚིག་གི་ཁཥ་
བླངཥ་དམ་བཅའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་བཀང་སྟྗེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། 
དྲུང་ཆེན། 
འད། 
༡༽ ཁྤྱི་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། སྙན་ཞུ། 
༢༽ མདོ་ཆེན། རྒྱལ་ཡོངཥ་འཆར་དངུལ་ལཥ་ཁུངཥ། 
༣༽ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་ཡོངཥ་འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་བཀོད་ཚོགཥ། 
༤༽ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་གཞུང་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཛིན་ཚད་འཛིན། 
༥༽ ཥངཥ་རྒྱཥ་དབང་ཕྱུག། ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་ཞྤྱིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༦༽ རྤྱིཥ་འཛིན་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༧༽ མྤྱི་ངོའྤྱི་སྗེར་ཡིག་ནང་། 
 
འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་གྤྱིཥ་འབྤྱི་ཤོག་(འབྤྱི་ཤོག་༤/༡།) ཚུལ་མཐུན་སྗེ་བཀང་ཡོད་མྤྱི་འདི་བསྡུ་སྤྱིག་འབད་དགོཔ་དང་།  འབྤྱི་ཤོག་༣/༡ 
པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་ཀྤྱི་འགན་ལེན་བཟྫོ་དགོ ། དེ་ལཥ་འབྤྱི་ཤོག་༤/༣  པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའྤྱི་འགན་ལེན་བཟྫོ་
དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ འབྤྱི་ཤོག་འདི་ཚུ་བཀང་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
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༤༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༥ པ། ཁག་འབག་གཡོག་བཙུགཥ། 
 
ཁག་འབག་གི་དངུལ་ཕོགཥ་དང་ ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ཟུར་དེབ་༥/ཀ་ པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ཤེཥ་དགོ། 

 
ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་གནཥ་རྤྱིམ་ནང་ གཡོག་བཙུགཥ་དང་གཡོག་བསྫོཥ་འདི་འབྤྱི་ཤོག་༥/༡ པའྤྱི་ནང་གཥལ་ལྟར་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པའྤྱི་གཡོག་གི་ཥ་སྟྫོང་ནང་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་གནང་བ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཨིནམ་ལཥ་ འབྤྱི་ཤོག་འདི་བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
 
སྫོབ་ཚབ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་གཡོག་བཙུགཥ། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྫོཥ་བྱ་རྤྱིམ་གྤྱི་དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༥/ཁ པ་ལག་ལེན་འཐབ། 
 
སྫོབ་ཚབ་གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་བྱ་རྤྱིམ་བཅུད་སྡུད་ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༡) ལག་ལེན་འཐབ། 
 
སྫོབ་ཚབ་བཙུགཥ་ཏེ་ སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཞུ་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་དཔོན་ཚུའྤྱི་ཐོ་ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༢) ལག་ལེན་འཐབ། 
 
སྫོབ་ཚབ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག་ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༣) ལག་ལེན་འཐབ། 
 
ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༤) ལག་ལེན་འཐབ། 
ཥ་སྟྫོང་ཅིག་གི་དོན་ལུ་  ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཅིག་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་གི་གཡོག་བཙུགཥ་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག་༤/༡ པ་ དང་  ཁག་འབག་གན་ཡིག་འབྤྱི་
ཤོག་༥/༢ པ་ཚུ་བཀང་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
 
ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གྤྱི་དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༥/༣ པ་ལག་ལེན་འཐབ། 
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ཟུར་དེབ་༥/ཀ། 

 
དངུལ་ཕོགཥ་དང་ཁེ་ཕན།(ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ།) 

དངུལ་ཕོགཥ་དང་ཁེ་ཕན། གཏན་གཡོག་ཁག་འབག མམ་བསབཥ་ཁག་འབག 
ཁག་འབག་གི་འཐུཥ། བརྒྱ་ཆ༣༠། ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
དངུལ་ཕོགཥ། ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་གོ་གནཥ་གནཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་

ཚད་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་གོ་གནཥ་གནཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་འགོ་ཐོག་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་
མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ། 

ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་། ཐོབ་ལམ་ཡོད། ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ།མ་ངན་ངལ་གཥོ་དང་ཕའྤྱི་
ངལ་གཥོ། 

དམྤྱིགཥ་བཥལ་སྗེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་བཅའ་ཡིག་དེའྤྱི་ལེའུ་༡༠པ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 

གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ། དངུལ་ལེན་ཆོག་པའྤྱི་ངལ་གཥོ་ལོ་རྗེ་ནང་མཐོ་ཤོཥ་ིན་གངཥ་༣༠།སྫོབ་སྟྫོན་ལཱ་གཡོག་ནང་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ། ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༡༢ཀྤྱི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་ཡོད་ན་བཅའ་ཡིག་འདིའྤྱི་ལེའུ་༡༠པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཐོབ་ལམ་

ཡོད།ཨིན་རུང་ལཥ་གཡོགཔ་དེ་གིཥ་ངལ་གཥོ་ཞུ་བའྤྱི་སྔ་གོང་ལུ་ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༡༢ལངཥ་ཏེ་མྗེད་པ་ཅིན་ཟླ་ངོ་༣གྤྱི་སྗེ་མའྤྱི་
ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ། ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན་རྗེ་ནང་མཐོ་ཤོཥ་ིན་གངཥ་༣༠འཐོབ། 
སྫོབ་སྟྫོན་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་དངུལ་ཕོགཥ་
ཐོབ་པའྤྱི་ངལ་གཥོ། 

༡. ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༧ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་ན་དངུལ་ཕོགཥ་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ལོ་ལྟར་ངལ་གཥོ། 
༢. ལཱ་གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་༣ལཥ་༧གྤྱི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ཟླ་ངོ་༡གི་ངལ་གཥོ་དང་། 
༣. ལཱ་གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་༣ལཥ་ཉུངམ་སྗེ་ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ངལ་གཥོ་མྤྱི་ཐོབ། 

ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ། གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འཐོབ། 
འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ིན་འཐུཥ། གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འཐོབ། 
ངཥ་གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ། ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༡ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་ན་འཐོབ། 
དཀའ་འཐུཥ།ཁྱད་འཐུཥ།སྤྱིག་གོའྤྱི་འཐུཥ་
དང་འྫོད་ཤུགཥ་ཀྤྱི་འཐུཥ། 

གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འཐོབ། 

སྫོང་བརར། ལཱ་གཡོག་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་རྐྱངམ་གཅིག 
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར། ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་ལོ་གངཥ་རྗེའྤྱི་དོན་ལུ་འཐོབ། 
གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན། ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན་ཚུ་གནཥ་རྤྱིམ་ཡང་ན་གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོཥ་ཡོད་མྗེད་དབྱྗེ་

བ་མྗེད་པར་ཞྤྱི་གཡོག་གི་གནཥ་ཡུན་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ཀྤྱི་སབཥ་ལུ་ཚར་རྗེ་འཐོབ། 
སྗེ་ཚན་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར། ཕབ་ཆ་བཟྫོ་ཡོད་པ་ཅིན་འཐོབ། 
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ཟུར་དེབ་༥/ཁ། 
སྫོབ་ཚབ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་གཡོག་བཙུགཥ། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྫོཥ་བྱ་རྤྱིམ། 

 ༡༽ མམ་བསབཥ་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལཥ་ གཡོག་བཙུགཥ་འབད་དགོ། 
 ༢༽ ཤེཥ་ཚད་དགོཔ། 

༢.༡༽ དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་  སྤྱིར་བཏང་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཡོན་མཐར་འཁྱྫོལ་མྤྱི་ལངམ་སྗེ་
ཡོདཔ། 

༢.༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་ཁཥ་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ དགོངཥ་ཞུ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་དཔོན་ཚུ་ ལོ་ཚད་ཀྤྱི་ཐད་ཁར་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་
གཡོག་བཅའ་ཡིག་སྤྱིག་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 

 ༣༽ གཡོག་བཙུགཥ་ལཥ་སྗེ། 
༣.༢༽ གཡོག་བཙུགཥ་འདི་ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་  འབྗེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་འགོ་འདྗེན་

འཐབ་དགོ། 
 ༤༽ གཡོག་གནཥ། 

༤.༡༽ གོ་གནཥ་ཁར་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་དཔོན་འདི་  བདུན་ཕག་༡  གི་སྔ་གོང་ལཥ་  སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་མ་འགྫོ་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་  
གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་  གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་རྤྱིམ་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་གཏང་དགོ།  གལ་སྤྱིད་ལཱ་
གཡོག་འདི་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ར་དགོ་པ་ཅིན་  ཁོ་རའྤྱི་ཁག་འབག་འདི་བསར་འགང་འབད་ཆོག། དེ་ཡང་རྫོང་ཁག། ཡང་ན་
ཁྫོམ་སྗེ་ནང་འཁོད་ལུ་  སྫོབ་དཔོན་གང་རུང་ཅིག་འདི་འཕྫོ་ལཥ་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་འགྫོ་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་  འབྗེལ་
ཡོད་ཀྤྱི་ཆོཥ་ཚན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཁོ་ཡང་ན་མྫོ་གིཥ་ཚབ་སྗེ་སྫོབ་སྟྫོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༥༽ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན། 
༥.༡༽ སྫོབ་རྤྱིག་གི་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་  དུཥ་ཡུན་མཐོ་ཤོཥ་ཟླཝ་༩ ། ཡང་ན་དེ་ལཥ་ཉུང་མྤྱི་གིཥ་ལཥ་ག་ཧ་མྤྱི་

འདི་ཨིན་དགོ། ཨིན་རུང་གཡོག་ཚབ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་གཡོག་བཙུགཥ་འདི་ སྫོབ་རྤྱིག་གི་ལོ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྤྱི་ཟླ་ངོ་གཅིག་དང་
ཕྱྗེད་ཀྤྱི་སྔ་གོང་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ངོཥ་ལེན་མྤྱི་འབད། 

༥.༢༽ གལ་སྤྱིད་སྫོབ་དཔོན་ཅིག་གིཥ་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་མཇུག་མ་ཚང་བའྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་  ལོག་སྟྗེ་ལཱ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་
འབད་བ་ཅིན་  ཁག་འབག་གི་སྫོབ་དཔོན་འདི་དགོཥ་མཁོ་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཅིག་ནང་  བཀམ་བཙུགཥ་འབད་དགོ།  སྫོབ་
དཔོན་ཅིག་གིཥ་ངལ་གཥོ་མ་ཚང་བའྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལོག་སྟྗེ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་བའྤྱི་གནད་དོན་གུར་གཞྤྱི་
བཞག་སྟྗེ་ ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་མྤྱི་ཆོག། 

༥.༣༽ རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད། ཡང་ན་ཕྱྤྱི་ཁའྤྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་(རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་
འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྫོཥ་བསྟུན་ཐོག་ལཥ་) ལོག་སྟྗེ་ར་བཀམ་བཙུགཥ་ཀྤྱི་འྫོཥ་འབབ་ཚུ་བལྟ་དགོ། 
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༥.༤༽ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཁག་འབག་གི་གནཥ་ཡུན་འདི་ཆ་མྗེད་གཏང་ནི་དང་།  གོ་རྤྱིམ་ཤུལ་
མའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། 

 
༦. དངུལ་ཕོགཥ་དང་ཁེ་ཕན། 

སྗེ་རྤྱིམ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ། 
གཙུག་ལག་མཐར་འཁྱྫོལ་མྤྱི་སྤྱིར་བཏང་། ཁྱད་འཛིན་༥ པ་ཁ། གཞུང་གིཥ་དུཥ་དང་དུཥ་སུ་བཟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་

ཚད་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་ཁཥ་བླངཥ་ཐོག་
དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱིའྤྱི་སྫོབ་དཔོན། 

གཡོག་གྫོལ་མ་འབད་བའྤྱི་སྔ་
གོང་གི་གོ་གནཥ། 

གཡོག་གྫོལ་མ་འབད་བའྤྱི་སྔ་གོང་ལུ་མམ་བསབཥ་འབད་
ཡོད་པའྤྱི་མཇུག་གི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ། 

 
དན་གཥོ།  དངུལ་ཕོགཥ་འདི་གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ་གིཥ་ཆ་ར་ལུ་  མམ་བསབཥ་སྗེ་ཡོདཔ་ལཥ་ཁག་འབག་གི་འཐུཥ་དང་སྫོབ་སྟྫོན་གྤྱི་འཐུཥ།  
ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་འྫོཥ་འབབ་མྗེད།  ཨིན་རུང་ཁག་འབག་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་  རྒྱལ་གཞུང་གིཥ་ཐག་བཅད་ཡོད་པའྤྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལཥ་  
དོ་ལམ་གཅིག་གི་ཥ་ཁར་གཡོག་གནཥ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ དཀའ་འཐུཥ་སྫོད་དགོ། 
སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ཚབ་མ་སྗེ་ ཁག་འབག་གི་སྫོབ་དཔོན་བཙུགཥ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་དོན་ཚན་༥.༡༢.༣.༣ པ་དང་འཁྤྱིལ་མྤྱི་དགོ། ཨིན་རུང་ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་
བའྤྱི་སྤྱིག་ལོ་གང་རུང་མ་བརྤྱིཥ་པར་ མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་འྫོཥ་འབབ་ཡོད། 
༧༽ སྫོབ་ཚབ་ཀྤྱི་བྱ་རྤྱིམ་ཁ་གཥལ། 

༧.༡༽ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་གཡོག་གནཥ་འདི་  སྫོབ་དཔོན་གྤྱིཥ་མྫོ་རའྤྱི་ངལ་གཥོ་མ་ལེན་པའྤྱི་ཉུང་མཐའ་  བདུན་ཕག་གཅིག་གི་སྔ་
གོང་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་དགོཔ་དང་།  སྫོབ་དཔོན་མྫོ་ར་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ལཥ་ལོག་སྟྗེ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་དེ་  བདུན་ཕག་གཅིག་གི་
ཤུལ་ལཥ་དགོངཥམ་ཞུ་དགོ།  སྫོབ་དཔོན་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ཥོར་ཚབ་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་འགྫོ་ཚུགཥ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་  ག་དེ་དག་དག་དུཥ་
ཚོད་བསྟུམཥ་ཏེ་  འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་དགོ་པའྤྱི་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ཧྗེ་མ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་རུང་བཏུབ།  ཡང་ན་དགོངཥ་ཞུ་
འབད་དགོ་པའྤྱི་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ཤུལ་ལཥ་ དུཥ་ཚོད་དུམ་ག་ཅིག་བསར་རུང་བཏུབ། 

༧.༢༽ གལ་སྤྱིད་ངལ་གཥོ་ལེན་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་  ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་བསྫོ་བཞག་མ་འབད་བའྤྱི་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལཥ་ངལ་
གཥོ་ལེན་ཏེ་འགྫོ་བ་ཅིན་  ཁོ་མྫོ་གང་རུང་གིཥ་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་འཛིན་སྫོང་ལུ་  ཚུལ་མཐུན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་རྤྱིཥ་སྫོད་འབད་ཡོདཔ་ངེཥ་བརྟན་
བཟྫོ་དགོ། 

༧.༣༽ སྫོབ་དཔོན་ཅིག་གིཥ་མྫོ་ར་ཨ་ལུ་ཆགཥ་ཏེ་ཟླ་ངོ་༦  ལངམ་ད་  སྫོབ་གྲྭའྤྱི་དབུ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།  དེ་ཡང་གལ་སྤྱིད་ཁག་
འབག་གི་སྫོབ་ཚབ་བཙུགཥ་དགོ་པ་ཅིན་ སྫོབ་གྲྭ་གིཥ་ག་སྤྱིག་འབད་ནིའྤྱི་དུཥ་ཚོད་ལངམ་སྗེ་འཐོབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༧.༤༽ འབྗེལ་ཡོད་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་དབུ་འཛིན་འདི་གིཥ་ངལ་གཥོ་ལེན་ཏེ་  འགྫོ་མྤྱིའྤྱི་སྫོབ་དཔོན་གང་རུང་གི་ཆོཥ་ཚན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཁག་འབག་
གི་སྫོབ་དཔོན་གཡོག་བཙུགཥ་མ་འབད་བའྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་ སྫོབ་དཔོན་ངེཥ་ཏིག་སྗེ་དགོ་མྤྱི་དགོའྤྱི་དགོཥ་མཁོ་བལྟ་དགོ། 
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༧.༥༽ སྫོབ་གྲྭའྤྱི་དབུ་འཛིན་འདི་གིཥ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་འཁོད་ལུ་ བཀམ་བཙུགཥ་ཀྤྱི་འྫོཥ་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་ འགོ་འདྗེན་འཐབ་དགོ། 
༧.༦༽ ཁག་འབག་གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་གྫོཥ་འཆར་འདི་ བསར་ཞྤྱིབ་དང་ཐག་དཔྱད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་འཛིན་སྫོང་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
༧.༧༽ སྫོབ་གྲྭའྤྱི་དབུ་འཛིན་འདི་གིཥ་ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༡) པ་འཁྤྱིལ་ཏེ་ སྫོབ་གྲྭའྤྱི་འཛིན་སྫོང་ཚོགཥ་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྫོན་དང་གཅིག་ཁར་ མྤྱི་

ངོམ་ཚུའྤྱི་ཁ་གཥལ་བཅཥ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྤྱི་བར་དོན་ཚུ་བཀང་ཞྤྱིནམ་ལཥ་བདུན་ཕག་༢  ཀྤྱི་ནང་འཁོད་  རྫོང་ཁག་ཤེཥ་རྤྱིག་ཡང་ན་ཁྫོམ་
སྗེའྤྱི་ཤེཥ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། དེའྤྱི་འད་རྗེ་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་འབྗེལ་ཡོད་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༧.༨༽ ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༡) པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  སྫོབ་གྲྭ་ཁག་ལཥ་འབྱྫོར་བའྤྱི་གྫོཥ་འཆར་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་  རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་
ཤེཥ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་དང་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཆོཥ་ཚན་དེ་ལུ་  སྫོབ་དཔོན་དགོ་མྤྱི་དགོའྤྱི་དགོཥ་མཁོ་བལྟ་
དགོ། 

༧.༩༽ ཟྗེར་དེབ་༥/ཁ་(༡) པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་བསར་ཞྤྱིབ་དང་ལམ་སྟྫོན། ཡང་ན་གནང་བའྤྱི་དོན་ལུ་རྫོང་ཁག་
ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་ གྫོཥ་འཆར་ཕུལ་དགོ། 

༧.༡༠༽ གལ་སྤྱིད་གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་  རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་བདག་སྫོང་གིཥ་ཤེཥ་རྤྱིག་ལྷན་ཁག་ལུ་  སྙན་ཞུ་
ཕུལ་དགོ། 

 
༨༽ གཡོག་བཙུགཥ་བྱ་རྤྱིམ། 

༨.༡༽ རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ལཥ་  གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་གནང་བ་གྲུབ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་  རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་
གཡོག་བཙུགཥ་བྱ་རྤྱིམ་གྤྱི་ལེའུ་༤  པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་  སྤྱིར་བཏང་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་མཐར་འཁྱྫོལ་མྤྱི་ཚུ་ལུ་
གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོ། 

༨.༢༽ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཚུ་  གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོ། (ཤེཥ་
རྤྱིག་ལྷན་ཁག་གིཥ་ལམ་སྟྫོན་གནང་འྫོང་།)  དེ་ནང་གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་བར་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

 ཀ། ཥ་སྟྫོང་གི་གངཥ་ཁ། 
 ཁ། ཁག་འབག་གི་དུཥ་ཡུན། 
 ག། དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཤེཥ་ཚད། (དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཆོཥ་ཚན་གཥལ་བཀོད་འབད་དགོ།) 
༨.༣༽ གཥལ་བསགཥ་འབད་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་  བདུན་ཕག་༢  ཀྤྱི་ཤུལ་ལཥ་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མྤྱི་གུར་

མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ཕྱྤྱི་ཥེལ་རྐྱབ་དགོ།  ཡང་ན་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མྤྱི་ལངམ་སྗེ་མྗེད་པའྤྱི་སབཥ་  བདུན་ཕག་གཅིག་བསར་
འགང་འབད་དེ་བདུན་ཕག་༣ གྤྱི་ནང་འཁོད་ཕྱྤྱི་ཥེལ་རྐྱབ་དགོ། 

༨.༤༽ མྤྱི་ངོམ་ཅིག་  སྫོབ་གྲྭ་ཅིག་ནང་སྫོབ་ཚབ་སྗེ་གཡོག་བཙུགཥ་འབད་ཡོད་མྤྱི་འདི་  སྫོབ་གྲྭ་གཞན་ཅིག་ནང་གོ་གནཥ་ཥ་སྟྫོང་གི་དོན་ལུ་
ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་ནི་ལུ་  འྫོཥ་འབབ་མྗེདཔ་དང་།  དེ་ལུ་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་མྤྱི་ངོམ་དེ་བཟུམ་ཚུ་  ཕྱྤྱི་ཥེལ་འབད་མ་ཆོགཔ་ངེཥ་
བརྟན་བཟྫོ་དགོ། 
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༨.༥༽ ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་  གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་དོན་ལུ་རྫོང་བདག་ཡང་ན་བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྤྱིཥ་དབུ་ཁྤྱིད་མཛད་དགོ།  
གདམ་འཐུའྤྱི་འདྤྱི་ཚོགཥ་འཐུཥ་མྤྱི་ཚུ་གིཥ་གདམ་འཐུའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་བདེན་སྫོར་འབད་དགོཔ་དང་  གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱིཥ་ལན་ནང་
འཛོལ་བ་གང་རུང་བྱུང་ན་ འཐུཥ་མྤྱི་ཚུ་གིཥ་འགན་འཁྤྱི་འབག་དགོ། 

༨.༦༽ གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱིཥ་ལན་དང་གྲུབ་འབཥ་བདེན་སྫོར་འབད་དེ་ བདུན་ཕག་༡ གི་ནང་འཁོད་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་གཡོག་བསྫོཥ་
བཀའ་རྒྱ་གནང་དགོ། 

༨.༧༽ གྲུབ་འབཥ་བདེན་སྫོར་འབད་བའྤྱི་ཚེཥ་ལཥ་ར་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་སྫོད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་
དཔོན་གྤྱིཥ་འབྗེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ (ངོ་མ་ཡང་ན་པར་ལོག་) ཚུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༨.༨༽ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་སྫོད་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་གཡོག་བསྫོཥ་བཀའ་རྒྱ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ 
ལྷན་ཚོགཥ་དང་ཤེཥ་རྤྱིག་ལྷན་ཁག་ལུ་བསལ་དགོ། 

༨.༩༽ ཤེཥ་རྤྱིག་ལཥ་ཚན་གྤྱིཥ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ གོམཥ་འདྤྱིཥ་སྫོབ་སྫོང་འགོ་འདྗེན་འཐབ་དགོ། 
༨.༡༠༽ གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་  རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ལཥ་  གཡོག་གནཥ་བཀའ་རྒྱ་སྫོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ནང་སྙན་

ཞུ་འབད་དགོ། 
༨.༡༡༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་གངཥ་ཁ།  གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་ཥ་གོ་དང་ཁོང་རའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་ཐོའྤྱི་བར་དོན་ཚུ་ཤེཥ་

རྤྱིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ།  རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་ངལ་གཥོ་འགྫོ་མྤྱིའྤྱི་སྫོབ་ཚབ་སྗེ་  ཁག་འབག་སྫོབ་
དཔོན་གཡོག་བཙུགཥ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཁ་གཥལ་ཚུ་ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༢) པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ལོ་བསྟར།  ཡང་ན་ལོ་བསྟར་ཟུང་ཐོན།  
ཡང་ན་ཟླ་གསུམ་རྗེའྤྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ཤེཥ་རྤྱིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༨.༡༢༽ གཡོག་བཙུགཥ་བྱ་རྤྱིམ་འདི་ གཥལ་བསགཥ་འགོ་དང་པ་འབད་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ཟླ་ངོ་༢ ཀྤྱི་ནང་འཁོད་འབད་ཚར་དགོ། 
༨.༡༣༽ ག་དེམ་ཅིག་སྗེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་ ཁོ ང་རའྤྱི་གདམ་འཐུ་འདི་ ཕྱྤྱིར་བཏོན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ཟླ་ངོ་༦  གི་

ནང་འཁོད་  ཥ་སྟྫོང་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཅིག་ཐོན་པ་ཅིན་གོ་གནཥ་འདི་ གདམ་འཐུའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་ཀྤྱི་གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་རྤྱིམ་ཤུལ་མའྤྱི་མྤྱི་
ངོམ་འདི་ལུ་བྱྤྱིན་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་སྔ་གོང་ལཥ་གཏན་འབེབཥ་བཟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ཉུང་ཤོཥ་ཚད་བཀག་བརྒྱ་ཆ་གུར་ལྷྫོད་མྤྱི་ལུ་བྱྤྱིན་དགོ། 

༨.༡༤༽ རྫོང་ཁག་དང་ཁྫོམ་སྗེ་གང་རུང་ཅིག་གིཥ་གྫོཥ་བསྟུན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་  དྤྱིཥ་ལན་འབད་དེ་  སྒུག་ཐའོྤྱི་ནང་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་  གཡོག་
བཙུགཥ་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ཟླ་ངོ་༦ གི་དོན་ལུ་ ཆ་གནཥ་ཡོད་པའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་དང་ ཆོཥ་ཚན་གྤྱི་དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
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༡.དགོས་མཁོ་ངོས་འཛིན་
འབད། 

 

༢.དབྱེ་ཞིབ་དང་ཐག་གཅད། 
གོ་རིམ་༡ པ། 

 

༣. དབྱེ་ཞིབ་དང་ཐག་གཅད། 
གོ་རིམ་༢ པ། 

 

༤. གཡྫོག་བཙུགས། 
 

༡. ས་སྫོང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི། 
༢. དགོཔ་ཡྫོད་ན་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ནི། 
༣. གསལ་བསྒྲགས་འགོ་དང་པ་འབད་བའི་ཚེས་
གྲངས་ 
ལས་བདུན་ཕྲག་༢ ཡང་ན་༣ གྱི་ནང་འཁོད་ 
མི་ངོམ་ཕྱི་སེལ་འབད་ནི། 
༤. རྫོང་བདག་ཡང་ན་བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ཁྲི་ 
འཛིན་མཛད་ཐྫོག་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 
༥. འདྲི་ཚྫོགས་འཐུས་མི་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་གྲུབ་འབྲས་
བདེན་ 
སྫོར་འབད་ནི། 
༦. ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་སྫོད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་ཕུལ་ནི། 
༧. གཡྫོག་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྫོག་ 
ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ 
ཡང་འདྲ་གཅིག་ཕུལ་ནི། 
༨. ངོ་སྫོད་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་ཡྫོད་སྫོབ་གྲྭའི་ནང་སྙན་ 
ཞུ་འབད་ནི། 
 

 

༡. སྐྱེ་མའི་ངལ་གསྫོ་ཞུ་ནི། 
༢. དབུ་འཛིན་གྱིས་དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་འྫོས་འབབ་ཡྫོད་ན་ 
བཀྲམ་བཙུགས་འབད་ནི། 
༣. སྫོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚྫོགས་ཆུང་ལུ་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི། 
༤. རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་དང་མི་སྫོབས་འགོ་དཔྫོན་ལུ་ལས་ 
གཡྫོག་པའི་ཁ་གསལ་ཕུལ་ནི། 
 

༡. རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་དང་མི་ 
སྫོབས་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་སྫོབ་གྲྭ་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་མི་ 
ལྟར་དུ་དགོས་མཁོ་ཡྫོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
༢. གྲོས་འཆར་འདི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་གཡྫོག་བཙུགས་ཀྱི་ 
དྫོན་ལུ་རྫོང་ཁག་མི་སྫོབས་ཚྫོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ནི། 

 

༡. རྫོང་ཁག་མི་སྫོབས་ཚྫོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
༢. གཡྫོག་བཙུགས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་གྲོས་འཆར་བདེན་སྫོར་ཡང་ན་ཆ་མེད་གཏང་ནི། 
༣. སྒུག་ཐྫོའི་མི་ངོམ་ཚུ་གཡྫོག་བཙུགས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་འྫོས་འབབ་ཡྫོད་མེད་བསྐྱར་  
ཞིབ་འབད་ནི། 
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ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༡)། 
སྫོབ་ཚབ་གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་བྱ་རྤྱིམ་བཅུད་སྡུད། 

སྫོབ་དཔོན་དགོཥ་མཁོའྤྱི་དབྱྗེ་དཔྱད། 
སྫོབ་དཔོན་དགོཥ་མཁོའྤྱི་དབྱྗེ་དཔྱད། 
སྫོབ་གྲྭའྤྱི་འཛིན་སྫོང་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ།  
སྫོབ་གྲྭའྤྱི་མྤྱིང་།  
སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ལེན་མྤྱིའྤྱི་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་གཥལ།  
༡. མྤྱིང་།  
༢. ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་།  
༣. སྫོབ་སྟྫོན་ཆོཥ་ཚན།  
༤. སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་དུཥ་ཡུན་གྤྱི་གྫོཥ་འཆར།(ཟླ་ངོ་།)  
༥. འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ་ཀྤྱི་གྫོཥ་འཆར།(ལཥ་་་་་་ཚུན།) ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་ལཥ་ ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་ཚུན། 
  
ཆོཥ་ཚན་དེ་སྟྫོན་མྤྱིའྤྱི་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་གངཥ་ཁ།(ཀ)  
སྗེ་ཚན་དང་སྫོབ་སྟྫོན་ཐུན་ཚན་གྤྱི་གངཥ་ཁ་དང་འཁྤྱིལ་སྫོབ་དཔོན་དགོ་པའྤྱི་
གངཥ་ཁ།(ཁ།) 

 

ལྷག་ཡང་ན་ཆད།(ཀ-ཁ།)  
བཀམ་བཙུགཥ་ཀྤྱི་འྫོཥ་འབབ། ཡོད་/མྗེད། 
སྫོབ་གྲྭའྤྱི་འཛིན་སྫོང་ཚོགཥ་ཆུང་ལཥ་རྒྱབ་སྫོན། རྒྱབ་སྫོན་ཡོད་/རྒྱབ་སྫོན་མྗེད། 

སྫོབ་གྲྭའྤྱི་འཛིན་སྫོང་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན། 
རྫོང་ཁག་དང་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་ཤེཥ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་དང་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ། 
སྫོབ་གྲྭ་གཞན་ཚུ་ལཥ་གནཥ་སབཥ་གནཥ་ཥོར་ཐོག་ལཥ་བཀམ་བཙུགཥ། ཡོད་/མྗེད། 
ཡོད་ན་མྤྱི་ངོམ་གི་ཁ་གཥལ།  
༡. མྤྱིང་།  
༢. ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་།  
༣. གནཥ་ཥོར་འགོ་བཙུགཥ་ཀྤྱི་ཚེཥ་གངཥ།(ལཥ་་་་་་་ཚུན།) ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་ལཥ་ ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་ཚུན། 
མྗེད་ན་ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་
སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་བདེན་སྫོར་གྤྱི་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྫོན་ཕུལ། 
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རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་ཤེཥ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན། མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 
རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ། 
༡. ཟླ་ངོ་༦ གི་ནང་འཁོད་རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་དྤྱིཥ་ 
ལན་འབད་ཡོད་པའྤྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ལཥ་གཡོག་ 
བསྫོཥ་འབད་ནི། ཡོད་ན་མྤྱི་ངོའྤྱི་ཁ་གཥལ།(མྤྱིང་དང་མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་
ཁྱྗེར།) མྗེད་ན་ཨང་༢ པ་དང་འཁྤྱིལ། 

ཡོད་/མྗེད། 

༢. རྫོང་ཁག་ཡང་ན་རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཁྫོམ་སྗེ་གང་རུང་གིཥ་ 
དྤྱིཥ་ལན་འབད་ཡོད་པའྤྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ལཥ་གཡོག་ 
བསྫོཥ་འབད་ན་ིདང་། ཥ་སྟྫོང་གི་ཆ་གནཥ་འདི་ཟླ་ངོ་༦ ཨིན། 
ཡོད་ན་མྤྱི་ངོའྤྱི་ཁ་གཥལ། (མྤྱིང་དང་མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ 
ཁྱྗེར།) མྗེད་ན་ཨང་༣ པ་དང་འཁྤྱིལ། 

ཡོད་/མྗེད། 

༣. གཥར་བཙུགཥ། རྒྱབ་སྫོན་ཡོད་/རྒྱབ་སྫོན་མྗེད། 
རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན། མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 
 
 

ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༢) ། 
སྫོབ་ཚབ་བཙུགཥ་ཏེ་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཞུ་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་དཔོན་ཚུའྤྱི་ཐོ། 

རྤྱིམ་
ཨང་། 

སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ནང་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་དཔོན་
གྤྱི་མྤྱིང་། 

ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་
ཨང་། 

ཆོཥ་
ཚན། 

དུཥ་ཡུན། སྫོབ་ཚབ། 
(ཚབ།) 

ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་
ཨང་། ལཥ། ཚུན། 

༡.        
༢.        
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ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༣)། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

རྫོང་ཁག་/ཁྫོམ་སྗེ་བདག་སྫོང་། 
སྫོབ་ཚབ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག། 

 
ཆ་ཤཥ་༡ པ། སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག། 

༡. གན་ཡིག། 
གན་ཡིག་འདི་  སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་) ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ད་ལཥ་ཕར་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་
ཟྗེར་སབ་མྤྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་དང་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ད་ལཥ་ཕར་ཁག་འབག་གི་སྫོབ་དཔོན་ཟྗེར་བའྤྱི་གན་ཡིག་བཟྫོ་དོན་དེ་ཡང་། 
ད་ལན་  གཡོག་བཙུགཥ་མྤྱི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ ད་ལཥ་ཕར་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་
བཙུགཥ་ནི་གི་རྗེ་འདོད་ཡོདཔ་དང་།   
ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་  ལཱ་གཡོག་འདི་ལེན་ནི་ལུ་ག་སྤྱིག་དང་  དང་
འདོད་ཡོད།  
༢. ལཱ་གཡོག་གི་གནཥ་སྟངཥ།  

༢.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགཥ་དགོཔ་དང་  ཁོ་ཡང་ན་མྫོ་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་
ལུ་ཁག་འབག་གི་སྫོབ་དཔོན་སྗེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

༢.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་ཟླ་མཇུག་འདི་ནང་མ་གཏོགཥ་རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་སྫོབ་གྲྭ་
གང་རུང་ཅིག་ནང་གཡོག་གནཥ་ཡང་ན་གནཥ་ཥོར་གཏང་ཆོག། 

༣. གན་ཡིག་དུཥ་ཡུན། 
གཡོག་སྫོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་འདི་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་པའྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་འགོ་བཟུང་དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་ཡོངཥ་བསྫོམཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ཨིན་
དགོ།  ཡང་ན་སྫོབ་རྤྱིག་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མྤྱི་གིཥ་ལཥ་  ག་ཧ་མྤྱི་འདི་ཨིན་དགོ། ད་ལཥ་ཕར་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་དེ་ཡང་གནཥ་ཡུན་མ་
ཚངམ་ལཥ་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། 

༤. ཡིག་ཆ།  
༤.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ལཱ་འགན་གྤྱི་དོན་ལུ་རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ འྤྱི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་

སྟྫོན་དགོ། 
༤.༡.༡ ཤེཥ་ཚད་ལྡན་པའྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལཥ་གཥོ་བའྤྱི་བདེ་ཁམཥ་ལག་ཁྱྗེར་ངོ་མ། 
༤.༡.༢ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་བདེན་སྫོར་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་གི་ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
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༤.༡.༣ བདེན་སྫོར་གྲུབ་པའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་དང་སྐུགཥ་ཤོག་ཚུའྤྱི་འད། 
༤.༡.༤ མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༤.༡.༥ གལ་སྤྱིད་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་ཁཥ་བླངཥ་ཐོག་དགོངཥ་ཞུ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་གཡོག་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའྤྱི་

འད། 
༤.༢ འབྗེལ་ཡོད་སྫོབ་གྲྭ འྤྱི་ནང་ལུ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱིཥ་རང་ཥོའྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་སྙན་ཞུའྤྱི་འད་གཅིག་

འབྗེལ་ཡོད་དབུ་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ལུ་བསལ་དགོ། 
༤.༣ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད།  དེ་ལཥ་གཥང་བྱ་ལུ་གནཥ་དགོ་པའྤྱི་དམ་བཅའ་འདི་སྤྱིག་

བཀོད་བཟྫོ་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་ནང་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ།  
༥. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ།  

༥.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ལུ་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་མམ་བསབཥ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་བསྫོམཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོད་
དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའྤྱི་ཟླཝ་གི་ིནམ་མཇུག་འདི་ལུ་ ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ལཱ་འབད་ཚར་མྤྱི་ལུ་ཐོབ་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་
སྫོད་དགོ།  

༥.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་  རྒྱལ་གཞུང་གིཥ་ཐག་བཅད་ཡོད་པའྤྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལཥ་  དོ་ལམ་གཅིག་གི་ཥ་ཁར་གཡོག་གནཥ་
ནང་ཨིན་པ་ཅིན་དཀའ་འཐུཥ་སྫོད་དགོ། 

༦. ལཱ་འགན།  
༦.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ན་ཚ་རྗེ་དང་བར་རྐྱྗེན་རྗེ་ཞུགཥ་པ་ཅིན་ དེ་ལུགཥ་ཀྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངཥ་གཥལ་གྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡོད་

མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་རང་གི་འགན་ཁག་དང་ རང་ལུ་འྫོཥ་འབབ་ཡོད་པའྤྱི་འགན་
ཁག་གཞན་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་དུཥ་ཚོད་ིན་ནུབ་མྗེད་པར་ (ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ རྗེཥ་གཟའ་ཟླཝ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གཥོ་ཡང་
བརྤྱིཥ་ཏེ་) ནམ་ར་འབད་རུང་ ཆད་ལུཥ་མྗེད་པར་སྤྱིག་གཡོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ཨིན། 

༦.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་གནང་བའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀོད་རྒྱ། ལམ་སྟྫོན་ཚུ་ལུ་འདི་
འཕྫོ་ལཥ་ དད་མྫོཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཆ་བཞག་སྟྗེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོཥ་དང་ འཛིན་སྫོང་དང་འབྗེལ་
བའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི། ལམ་སྟྫོན་བསྟར་སྫོད་ཐོག་ལུ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་གནཥ་དགོ།  

༦.༣ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་ལུ་ནམ་དགོཔ་ཅིག་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ ཁོ་རའྤྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ཁོ་རའྤྱི་ལཱ་གཡོག་དང་
དམྤྱིགཥ་བཥལ་འགན་ཁུར་ནང་ལུ་ འབྗེལ་བ་ཧྤྱིལ་བུམ་དང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྗེ་བྱྤྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་
བཀའ་གནང་པ་ཅིན་ མྤྱི་གཞན་དང་གཞན་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ཡང་འབད་དགོ། ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ མྤྱི་གཞན་དང་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
གཥང་བའྤྱི་ཐབཥ་ལམ་ཚུ་དང་བྱ་རྤྱིམ་དང་ཡང་ན་ ཁོ་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་དང་ ཡང་ན་གཞན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཐོབ་ཡོད་པའྤྱི་
གནཥ་ཚུལ་ཚུ་ གཏན་འཇགཥ་ལཱ་གཡོགཔ་བཟུམ་སྗེ་ར་བར་སྫོད་དགོ། 

༧. ངལ་གཥོ་དང་འགྲུལ་འཐུཥ། 
 ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ལུ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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 ༧.༡ ིན་གངཥ་ལྔའྤྱི་གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ་འཐོབ། 
༧.༢ གཞུང་འབྗེལ་སྤྱིག་གཡོག་གི་སབཥ་རང་ཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  མྤྱི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག་ཆ་ངོ་མ་དང་དོ་མམ་གྤྱི་འགྲུལ་

འཐུཥ། ཡང་ན་རྟ་ག་དོ་ག་དང་ིན་འཐུཥ་འཐོབ། 
༧.༣ ལཱ་གཡོག་གཥརཔ་འགོ་བཙུགཥ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་  གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་མྤྱི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག་ཆ་ངོ་

མ་དང་དོ་མམ་གྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ། ཡང་ན་རྟ་ག་དོ་ག་དང་ིན་འཐུཥ་འཐོབ། 
༧.༤ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ིན་འཐུཥ་ཚུ་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ནང་ལཥ་  ཁག་འབག་གི་གནཥ་ཡུན་ཚངམ་ད་རྫོང་ཁག་

ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ལྟྗེ་བ་ཚུ་གིཥ་སྫོད་དགོ། 
༨. སྫོད་ཁྱྤྱིམ། 

ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཅིག་གིཥ་ རང་ཥོའྤྱི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་དང་ཁྱྤྱིམ་ཆཥ་ཚུ་རང་གིཥ་ག་སྤྱིག་རྐྱབ་དགོ།  ཨིན་རུང་ གལ་སྤྱིད་གཞུང་གིཥ་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་
གནང་པ་ཅིན་ཁང་ག་འདི་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགཥ་ལཥ་བཏོག་དགོ། 

༩. ཕབ་ཆ། 
རང་ཥོའྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ་དང་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ཕབ་ཆ་འབད་དགོ་མྤྱི་ཚུ་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་གཞུང་གི་ཁལ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་ 
འཁྤྱིལ་ཏེ་བཏོག་དགོ། 

༡༠. ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན༌སྫོད། 
༡༠.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་ལེའུ་༣ པའྤྱི་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་
བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་། དེ་ཁར་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུ་གཤམ་གཥལ་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གནཥ་དགོ། 
༡༠.༡.༡ དུཥ་ནམ་ར་འབད་རུང་གན་ཡིག་འདི་གི་གནཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གི་མཐའ་དོན་དང་ ཕན་བདེ་ཡར་དག་གཏང་ནི་ལུ་ བརྫོན་
ཤུགཥ་གང་དག་བསྗེད་དགོ།  
༡༠.༡.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ཁག་འབག་གི་གནཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ཀུན་སྫོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནཥ་དགོཔ་དང་། 
༡༠.༡.༣ འབྲུག་གི་ཆོཥ་དང་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྫོལ་གྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་བརྤྱི་བཀུར་ཞུ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྗེ་ར་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་
འདི་གིཥ་དུཥ་ཨ་རྟག་ར་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་བྱ་སྫོད་ཐོག་ལུ་གནཥ་དགོ། 
༡༠.༡.༣.༡ རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་མྤྱི་སྗེའྤྱི་དཔལ་འབྱྫོར་དང་སྤྱིད་དོན་བརྟན་གཞྤྱི་ལུ་གནོད་ེན་མྗེདཔ་ཅིག་འབད་དགོ།  
༡༠.༡.༣.༢ ཆོཥ་ལུགཥ་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ནིའྤྱི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགཥ་ནི་མྗེདཔ་ཅིག་དང་། ཡངན་མྤྱི་སྗེའྤྱི་སྫོལ་ཁྱུན་དང་ལམ་སྫོལ།  ཡངན་ཆོཥ་
ལུགཥ་ཀྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་ཚུ་ལུ་ སང་ཆུང་བཟྫོ་མྤྱི་ཆོག།  
༡༠.༡.༣.༣ མྤྱི་སྗེ་ལུ་གནོད་ེན་ཆེ་བའྤྱི་མྤྱི་འདོད་པའྤྱི་བརྒྱུད་སྐུལ་དང་ གནོད་ེན་ཆེ་བའྤྱི་བྱ་སྫོད ། དཔེར་ན། སྫོ་རཥ་ལག་ལེན་དང་ལོག་སྫོད་ལ་ཥོགཥ་པ་
ག་ནི་ཡང་འབད་མྤྱི་ཆོག།  
༡༠.༡.༣.༤ མྤྱི་ཚུ་སྤྱིད་དོན་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ནིའྤྱི་ནང་ལུ་གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་སྫོད་ནི།  ཡང་ན་མྤྱི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ མྤྱི་རྤྱིགཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་

ལུ་ ཟྫོགཔོ་མནོ་ནི་ཚུ་སྤྗེལ་མྤྱི་ཆོག།  
༡༠.༡.༣.༥ གྫོན་ཆཥ། བྱ་སྫོད། གོམཥ་གཤིཥ་ཚུ་ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་སྗེའྤྱི་སྤྱིག་ལམ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  
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༡༠.༡.༣.༦ ངག་ཐོག་དང་ཡང་ན་ཡིག་ཐོག་ལཥ་ གཞུང་ཡང་ན་རྒྱལ་ཡོངཥ་ལུ་ངོ་རྫོལ་འབད་ནི་དང་གཞུང་གི་ལམ་ལུགཥ་དང་སྤྱིད་བྱུཥ་ལུ་སྫོན་བརྫོད་
འབད་ནའིྤྱི་ནང་ གལ་གཏོགཥ་འབད་མྤྱི་ཆོག། 
༡༠.༡.༣.༧ ཚོང་ལཥ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ སྗེར་གྤྱི་མཐུན་འབྗེལ་བཟྫོ་ནི་ལཥ་འཛེམ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁོ ང་ར་ལུ་འགན་དབང་སྫོད་དེ་ཡོད་མྤྱི་ལཥ་ལྷག་
སྟྗེ་ ཚོང་ལཥ་སྐུ་ཚབ་དང་ལཥ་མགྫོན་གང་རུང་ལཥ་ མཁོ་ཆཥ་གཞན་དང་ གཥོལ་ར་དང་གྫོགཥ་རམ་ལེན་ནི་ལཥ་འཛེམ་དགོ།  
༡༡. ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར། 
 ༡༡.༡  ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་འདི་  གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་དམ་དམ་སྗེ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ།  དེ་

བཟུམ་སྗེ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ལུ་གན་ཡིག་འདི ་ནང་ གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མྤྱི་མ་གཏོགཥ་ཁེ་ཕན་དང་། དངུལ ་ཕོགཥ། 
ཕབ་ཆ། རྒུད་འཐུཥ་ཡང་ན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མྤྱི་འཐོབ།  

༡༡.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི ཥ་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་ནི་ཚུ་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་གཏོགཥ་ གཞན་མྤྱི་ཥོ་ཥོ་ཅིག་གི་ཁ་
ཐུག་ལཥ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི ཥ་སང་མྗེད་བྱ་ལེན་དང་གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་མྤྱི་ལུ་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི་ཚུ་ 
རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གནཥ་སྟངཥ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ཨིན་རུང་ངོཥ་ལེན་མྗེད།  

༡༡.༣ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་སྤྱིར་བཏང་ཡང་ན་དམྤྱིགཥ་བཥལ་གནད་དོན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ འབད་
ཆོག་པའྤྱི་དབང་ཚད་སྫོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་དེ་མྤྱིན་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ ལཱ་སྫོད་མྤྱི་གི་ཚབ་སྗེ་ དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་
བཟྫོ་ནི་དང་ ཁཥ་ལེན་ནི་ཡང་ན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གི་མྤྱིང་གཏམ་ཁཥ་བླངཥ་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་འབད་
མྤྱི་ཆོག། 

༡༢. པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའྤྱི་བར་དོན།  
༡༢.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ལཱ་འགན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  འབད་དགོཔ་དང་ཡང་ན་གཞུང་ལཥ་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་

གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་ གཞུང་དང་ལཱ་གི་འབྗེལ་བ་ཡོད་མྤྱི་ཅིག་ཨིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟྗེན་ཏེ་ པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའྤྱི་བར་དོན་ག་ཅི་ར་
ཨིན་རུང་ དེ་གི་སྫོར་ལཥ་ མྤྱི་ངོམ། གཞུང་། ཡང་ན་ལཥ་སྗེ་གཞན་གང་རུང་ལུ་སབ་མྤྱི་ཆོག།  

༡༢.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་གན་ཡིག་འདི་གི་འྫོག་ལུ་འབྗེལ་བ་འདི་  གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའྤྱི་སྫོར་ལཥ་ཁྱབ་བསགཥ་
ཡང་ན་མྤྱི་མང་གཥལ་བསགཥ་འབད་མྤྱི་ཆོག། དེ་མ་ཚད་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལཥ་སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་
མྤྱིན་ གཞུང་གི་མྤྱིང་དང་ལཥ་ཤོག། གཞུང་རྟགཥ། ཡང་ན་གཞུང་འབྗེལ་ཐིའུ་ཚུ་ཚོང་འབྗེལ་དང་ ཡང་ན་ཁྱད་རྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ལག་
ལེན་འཐབ་མྤྱི་ཆོག། དེ་བཟུམ་མའྤྱི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་གཞུང་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་གིཥ་ ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་སྫོད་ནི་ཨིན་མྤྱི་ཚུ་ གནང་བ་
མྗེད་པར་ སྫོད་སྤྱིད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་གི་ལག་པར་ ཚུད་བཅུག་ནི་མྤྱི་འྫོངམ་མ་ཚད་ སྗེར་དོན་ལུ་ཡང་སྫོད་མྤྱི་ཆོག ། དགོངཥ་
དོན་འདི་ གན་ཡིག་འདི་གི་དུཥ་ཚོད་རྫོགཥཔ་ད་དང་ ཡང་ན་ཆ་མྗེད་བཏང་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་ཡང་ཆ་གནཥ་ཡོད།  

༡༣. གཥང་བྱ་དང་མ་ཆོགཔ།  
འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱིཥ་ཁཥ་ལེན་འབད་ཚར་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ གན་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་ 
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ལཱ་གཡོག་ནང་སྫོད་རྤྱིང་ལུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལཥ་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ལཥ་སྔ་གོང་ཡིག་
ཐོག་གི་གནང་བ་མྗེད་པར་ མྤྱི་གང་རུང་དང་ཚོང་སྗེ། གཞུང་གི་དབང་འྫོག་ལུ་མྗེན་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་དང་ ལཥ་སྗེ་འདི་གི་ལཥ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ བར་དོན་
ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་བྱྤྱིན་མྤྱི་ཆོག།  

༡༤. བསར་གཥོ་/དུཥ་ཡུན་ཡར་ཥེང་། 
༡༤.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་ཡར་ཥེང་འབད་དགོཔ་དང་།  ཁག་

འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱིཥ་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ར་ ལཱ་གཡོག་འབད་ནིའྤྱི་དང་འདོད་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་སྫོད་དགོ། 
༡༤.༢ གལ་སྤྱིད་གནཥ་ཡུན་བསར་གཥོ་ཡང་ན་ཡར་ཥེང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་  འདཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་

གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་བྱྤྱིན་དགོ། 
༡༥. ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ཐངཥ།  

༡༥.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཅིག་གིཥ་ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་བར་ན་ལཥ་  དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི་ཆོག། ཨིན་རུང་གནཥ་ཡུན་མ་རྫོགཥ་
པའྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་  ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ཉུང་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༡ གི་ཧྗེ་མ་ལཥ་བར་ལན་
འབད་དགོ།  

༡༥.༢ གལ་སྤྱིད་བར་ལན་འབད་དགོ་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ནང་འཁོད་  བར་ལན་འབད་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ བར་ལན་འབད་མ་ཚུགཥ་མྤྱི་འདི་གིཥ་ 
བར་ལན་དུཥ་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་པའྤྱི་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་རྗེ་སྫོད་དགོ།  

༡༥.༣ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ ལུ་དགོཔ་ཐད་རྤྱི་བ་རྤྱི་ཅིག་མྗེནམ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་ཁག་འབག་
སྫོབ་དཔོན་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་དགོཔ་མྗེདཔ་དང་  ཡང་ན་དགོངཥ་དོན་འདི་ཚུ་གང་རུང་ལུ་མ་གནཥ་པའྤྱི་སབཥ་ ནམ་ར་འབད་
རུང་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་བཏོན་གཏང་ཆོག།  

༡༥.༤ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ན་ཚ་ལུ་བརྟྗེན་ཏེ་  དགོངཥ་ཞུ་འབད་དགོཔ་རྗེ་ཐོན་པ་ཅིན་  འབྗེལ་ཡོད་གཥོ་བའྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་ཐོག་
ལཥ་གནཥ་ཡུན་འདི་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། 

༡༦. སྫོད་ངན་ལུ་བརྟྗེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་བཏོན།  
༡༦.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཅིག་གིཥ་ དུཥ་ནམ་ར་འབད་རུང་ལཱ་གཡོག་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་  སྫོད་ངན་ཚབཥ་ཆེན་འབད་ནིའྤྱི་དཔའ་

བཅམ་ནི་དང་ ཡང་ན་གན་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྤྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ལུ་མ་གནཥ་པ་ཅིན་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདིའྤྱི་ཟླ་
ངོ་༡  གི་དངུལ་ཕོགཥ་གཞུང་བཞྗེཥ་གཏང་ནི་གི་གདམ་ཁ་དང་དབང་ཚད་འདི་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་ལུ་ཡོད།  དེ་བཟུམ་མའྤྱི་
གཞུང་བཞྗེཥ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་འདི་བར་ལན་ཡང་ན་བར་ལན་དུཥ་
ཡུན་གྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ག་ནི་ཡང་མྗེད་པར་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། དེ་བཟུམ་མའྤྱི་དགོངཥ་ཞུ་བཏང་བའྤྱི་སབཥ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་
འདི་གིཥ་ རྒུད་འཐུཥ་ཡང་ན་གྫོང་རྒུད་ཀྤྱི་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་མྗེད།  

 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།         ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
དན་གཥོ། ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་ཆ་ར་གིཥ་ཡིག་ཆ་དེའྤྱི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུར་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ། 
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ཆ་ཤཥ་༢པ། དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
༡. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣. བསྫོ་བཞག་ལཥ་སྗེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༤. ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན། 
 ཀ། འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན།  
 ༥. དངུལ་ཕོགཥ། 
 ཀ། མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ། དངུལ་ཀམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༦. ཕབ་ཆ། 

རང་ཥོའྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ་དང་གཞན་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ཕབ་ཆ་ཚུ་ གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ། 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།       ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
ཥ་གནཥ།           ཥ་གནཥ།   
ཚེཥ་གངཥ།           ཚེཥ་གངཥ།   
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཆ་ཤཥ་༣ པ། ས་ཚོགཥ། 
ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ། 
གན་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་དང་མཐུནམ་སྗེ་བཟྫོ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱིཥ་དབང་དགོཔ་ཨིན།  
མཐོ་གཏུགཥ། 
གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་ ཡང་ན་ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གང་རུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གང་རུང་ལཥ་འགལ་ཏེ་ མཐོ་གཏུགཥ་གང་རུང་
འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་དང་ལེན་དང་ ནང་འགྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥར་རྐྱངམ་གཅིག་བསལ་ཆོག།  
གཤམ་གཥལ་གྤྱི་དཔང་པོ་འཛོམཥ་ཐོག་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་ ལཥ་སྗེའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་དང་ཁག་འབགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་
ཚེཥ་གངཥ་ལུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོདཔ་ཨིན། 
ཁག་འབག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།  (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
དཔང་པོའྤྱི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལཥ་སྗེའྤྱི་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་རྟགཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།   
དཔང་པོའྤྱི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
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ཟུར་དེབ།༥/ཁ་(༤) ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

 
སྫོབ་གྲྭ་/རྫོང་ཁག་/ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་བདག་སྫོང་། 

(ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འབྤྱི་ཤོག།) 
༡. མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢. ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
༣. སྗེཥ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༤. གཏན་འཇགཥ་ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༥. ད་ལྟྫོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༦. ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་བསྫོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཀ། བསྫོ་བཞག་ཟླ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཁ། བསྫོ་བཞག་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེ་གིཥ་གནང་མྤྱི།) 

ག། གོ་གནཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ང་། མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 ཅ། ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
༧. ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གི་ཟླ་གངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
 
ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གི་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་  ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ང་གིཥ་འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་གི་སབཥ་ལུ་  ཡང་ན་མྫོཥ་མཐུན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ བསར་
བཟྫོའྤྱི་གན་ཡིག་ རྫོང་ཁག་ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་གནང་བ་སྒྲུབ་མྤྱི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རང་གིཥ་ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའྤྱི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་གནཥ་ནི་ཨིན། 
 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
(ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྫོན་ངོ་སྫོར། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམཥ་ཚོགཥ་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
དན་གཥོ།(ཡོད་པ་ཅིན།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་རྟགཥ།  
  

གནང་བ་གྲུབ། 
གོང་འཁོད་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འདི་ད་ལཥ་ཕར་ དོ་རུང་ཟླ་ངོ་  --------ལཥ་----------ཚུན་གྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ཟླ་ངོ་
བསྫོམཥ་ ---------------------------------- ཚུན་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད། 
 
གནང་བ་མ་གྲུབ།   
རྒྱུ་མཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
ཥ་གནཥ། 
ཟླ་ཚེཥ།         
ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༥/༡། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

 
ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་དོན་ལུ་དགོཥ་མཁོའྤྱི་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ། 

ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་གནང་བ། 
གཡོག་གི་ཁ་གཥལ།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་།  
འཛུལ་ཞུགཥ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་དེབ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ་པའྤྱི་ཤེཥ་
ཚད། 

 

གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དབྱྗེ་བ། མམ་བསབཥ་ཁག་འབག། 
ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ།(རྫོང་ཁག་/ལཥ་སྗེ་/ལྷན་
ཁག།) 

 

ལོ་ལྔའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་༡༡ པའྤྱི་ནང་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ། 

ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ།(ལཥ་སྗེ་དང་ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ལཥ་ད་ལྟྫོ་ཡོད་
པའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ་གི་གངཥ་ཁ་བདེན་དཔྱད་འབད།) 

ཥ་སྟྫོང་། དགོ་པའྤྱི་གངཥ་ཁ། 

    
སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ལུ་འདེད་གཡོགཔ་གཅིག་ཟྗེར་བའྤྱི་ཚད་ལྡན་ལམ་ལུགཥ་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་འདེད་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགཥ་མ་གཏོགཥ་ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གང་རུང་གི་གཡོག་བཙུགཥ་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་
པའྤྱི་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་སྤྱིག་བཀོད་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། (ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའྤྱི་སྣུམ་འཁོར་མྗེནམ་ཅིག་དགོ།)                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གཡོག་བཙུགཥ་/བཀམ་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་
དན་ཐོ། 

 
༡. གཥར་བཙུགཥ་/ཚབ་བཙུགཥ་ཨིན་ན།? 

ཨིན་རྟགཥ་བཀལ། 

གཥར་བཙུགཥ། ཚབ་བཙུགཥ། (གནཥ་
ཥོར་/གཡོག་གྫོལ་བཀའ་
རྒྱ་སར།) 

༢. ཚབ་བཙུགཥ་ཨིན་པ་ཅིན། ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ 
ནང་གི་དན་ཐོ་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་སྟྗེ་འདུག་ག? 
 
དན་ཐོ་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་དགོ་མྤྱི། 

 
 
འདུག། 

མྤྱིན་འདུག། (ཚབ་
བཙུགཥ་ཀྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་
དུཥ་མཐུན་བཟྫོ།) 

༣. ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ཚུ་གིཥ་ལཱ་འགན་འཐེབ་འབག་ཚུགཥ་ག།? 
(ཚུགཥ་པ་ཅིན། གཥར་བཙུགཥ་འབད་མྤྱི་དགོ།) 

 
ཚུགཥ། 

 
མྤྱི་ཚུགཥ། 

༤. བཀམ་བཙུགཥ་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་ 
ལཥ་གཡོགཔ་གང་རུང་འཐེབ་ཡོད་ག།? 

 
ཡོད། 

 
མྗེད། 

༥. ཨང་རྤྱིམ་༤ པ་ལྟར་ཡོད་པ་ཅིན་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འཐེབ་འདི་   
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བཀམ་བཙུགཥ་འབད་ཚུགཥ་ག།? (ཚུགཥ་པ་ཅིན། གཥར་ 
བཙུགཥ་འབད་མྤྱི་དགོཔ་དང་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན། འྫོག་ལུ་ 
རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་འཐེབ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱིང་ཐོ་ཚུ་རྒྱལ་གཞུང་ 
ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་དགོ།) 

 
 
ཚུགཥ། 

 
 
མྤྱི་ཚུགཥ། 

༦. ལཥ་གཡོགཔ་འཐེབ་ཡོད་མྗེད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་ 
གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་དང་གཅིག་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡི་ 
ག།? 
(གྫོག་འཕྤྱིན་/བརྒྱུད་འཕྤྱིན། ཚེཥ་གངཥ་དང་ངོ་ཚབ་གཥལ་བཀོད་འབད།) 

སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལུ་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་
གཅིག་ཁར་འབད་ཡི། 

མ་འབད། (ཁྱྫོད་རའྤྱི་ངོ་
ཚབ་དང་གཅིག་ཁར་བདེན་
དཔྱད་འབད།) 

ལཥ་གཡོགཔ་དགོཥ་མཁོའྤྱི་དོན་ལུ་རྒྱུ་མཚན་ཁ་སྫོང་གང་རུང་ཡོད་པ་ཅིན་བཀོད། 
 
ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་རྒྱབ་སྫོན། 
 
(རྒྱུ་མཚན།) 

དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་༣༦ ལཥ་མ་ལྷག་པའྤྱི་མམ་བསབཥ་ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་་་་་་་་་ཀྤྱི་ /གི་/གྤྱི་དོན་ལུ་གཡོག་བཙུགཥ་འབད་ནི་འདི་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འཚགོཥ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚགོཥ་ཆུང་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ིགཥི་རྒྱབ་སྫོན་འབད་ད་ེཡོད་ /མྗེད། 

 
དན་གཥོ།  གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་དེབ་ནང་ལུ་  དམྤྱིགཥ་བཥལ་སྗེ་ཉུང་མཐའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་  གཡོག་བཙུགཥ་འདི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་
ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་བྱ་རྤྱིམ་ཚུ་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་འབད་དགོ། 
 
མྤྱིང་།           མྤྱིང་། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན།      འཐུཥ་མྤྱིའྤྱི་དྲུང་ཆེན། 
 
དན་གཥོ།  ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ལུ་  མཁོ་མངག་བཙུགཥ་པའྤྱི་སབཥ་ཞྤྱི་ལྷན་ངོ་ཚབ་ཀྤྱིཥ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་  ཥ་སྟྫོང་གཥལ་
བསགཥ་དང་གཅིག་ཁར་འབྤྱི་ཤོག་འདི་མམ་སྦྲགཥ་འབད་དགོ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༥/༢། 

 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག། 
ཆ་ཤཥ་༡ པ། སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག། 
༡. གན་ཡིག། 
གན་ཡིག་འདི་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་) ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་/ལཥ་སྗེ་
) དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ ད་ལཥ་ཕར་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ཟྗེར་སབ་མྤྱི་འདི་དང་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ད་
ལཥ་ཕར་ལཥ་གཡོགཔ་ཟྗེར་བའྤྱི་གན་ཡིག་བཟྫོ་དོན་དེ་ཡང་། 
ད་ལན་གཡོག་བཙུགཥ་མྤྱི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ ད་ལཥ་ཕར་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་
བཙུགཥ་ནི་གི་རྗེ་འདོད་ཡོདཔ་དང་།   
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་འབྲུག་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ལཱ་གཡོག་འདི་ལེན་ནི་ལུ་ག་སྤྱིག་དང་ དང་འདོད་ཡོད།  
༢. ལཱ་གཡོག་གི་གནཥ་སྟངཥ།  

༢.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགཥ་དགོཔ་དང་  ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྗེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་།  ཡང་ན་དུཥ་དང་དུཥ་སུ་དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་  རང་ཥོའྤྱི་
ལྫོགཥ་གྲུབ། ཡང་ན་ཥ་གནཥ། ཡང་ན་ལཥ་ཁུངཥ་ཚུ་ནང་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

༣. གན་ཡིག་དུཥ་ཡུན། 
གཡོག་སྫོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་འདི་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་པའྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་འགོ་བཟུང་  དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་ཡོངཥ་བསྫོམཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ཨིན་
དགོ།  ཡང་ན་སྫོབ་རྤྱིག་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མྤྱི་གིཥ་ལཥ་ག་ཧ་མྤྱི་འདི་ཨིན་དགོ། ད་ལཥ་ཕར་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་ཡང་  གནཥ་ཡུན་མ་ཚངམ་
ལཥ་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། 

༤. ཡིག་ཆ།  
འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིཥ་རང་ཥོའྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་སྙན་ཞུའྤྱི་འད་གཅིག་ 
འབྗེལ་ཡོད་དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་འགོ་དཔོན་བརྒྱུད་དེ་  གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་གཏང་དགོ།  ཕྱྤྱི་མྤྱིའྤྱི་མཁཥ་མཆོག་ཁག་འབག་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་
ཁྤྱིམཥ་སྲུང་འགག་སྗེ་དང་། ཡང་ན་རང་ཥོའྤྱི་ཥ་གནཥ་དབང་འཛིན་གྤྱིཥ་ཥ་གནཥ་དེ་གི་མྤྱི་ངོམ་ཨིན་པའྤྱི་ངོ་སྫོར་གྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་ཡོད་མྤྱི་དང་  ཆ་
གནཥ་ཡོད་པའྤྱི་ལམ་ཡིག་དང་། ཡང་ན་རང་ཥོའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ལཥ་  རྒྱལ་ཁབ་དེའྤྱི་མྤྱི་ཁུངཥ་ཨིན་པའྤྱི་ངོ་སྫོར། ཡང་ན་
བདེན་དཔྱད་གྲུབ་པའྤྱི་ཡི་གུ་སྟྫོན་དགོ། 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་སྤྱིག་བཀོད་གུར་  ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་དང་གཥང་བྱ་ལུ་  གནཥ་ནིའྤྱི་ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའ་
ལུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ། 
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༥. ལཱ་འགན། 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་  ན་ཚ་རྗེ་དང་བར་རྐྱྗེན་རྗེ་ཞུགཥ་པ་ཅིན་ དེ་ལུགཥ་ཀྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངཥ་གཥལ་གྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་རང་གི་འགན་ཁག་དང་ རང་ལུ་འྫོཥ་འབབ་ཡོད་པའྤྱི་འགན་ཁག་གཞན་བཀལ་
ཏེ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་  དུཥ་ཚོད་ིན་ནུབ་མྗེད་པར་ (ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ རྗེཥ་གཟའ་ཟླཝ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གཥོ་ཡང་བརྤྱིཥ་ཏེ་) ནམ་ར་འབད་རུང་ 
ཆད་ལུཥ་མྗེད་པར་སྤྱིག་གཡོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ཨིན། 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་གནང་བའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀོད་རྒྱ། ལམ་སྟྫོན་ཚུ་ལུ་འདི་འཕྫོ་ལཥ་ 
དད་མྫོཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཆ་བཞག་སྟྗེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོཥ་དང་འཛིན་སྫོང་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་
གཞྤྱི། ལམ་སྟྫོན་བསྟར་སྫོད་ཐོག་ལུ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་གནཥ་དགོ།  

༦. ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད། 
ལཥ་གཡོགཔ་འདི་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་ལེའུ་༣ པའྤྱི་ནང་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཕྱག་
ཞུ་ནི་དང་། དེ་ཁར་དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གནཥ་དགོ། 

༦.༡ དུཥ་ནམ་ར་འབད་རུང་ གན་ཡིག་འདི་གི་གནཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གི་མཐའ་དོན་དང་ ཕན་བདེ་ཡར་དག་
གཏང་ནི་ལུ་ བརྫོན་ཤུགཥ་གང་དག་བསྗེད་དགོ།  

༦.༢ འབྲུག་གི་ཆོཥ་དང་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྫོལ་གྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་བརྤྱི་བཀུར་ཞུ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྗེ་ར་ ལཥ་
གཡོགཔ་འདི་གིཥ་དུཥ་ཨ་རྟག་ར་ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

༧. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ།  
༧.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ལུ་གཡོག་སྫོད་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ཆ་ཤཥ་༢  པའྤྱི་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་

པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ་ཚུ་སྫོད་དགོཔ་དང་།  དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའྤྱི་ཟླཝ་གི་ིན་མཇུག་འདི་ལུ་ ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ལཱ་འབད་
ཚར་མྤྱི་ལུ་ཐོབ་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་སྫོད་དགོ།  

༨. ངལ་གཥོ། 
༨.༡ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་  དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་དང་སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་མ་གཏོགཥ་  གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ངལ་གཥོ་ཚུའྤྱི་

ཐོབ་དབང་ཡོད། 
༨.༡.༡ གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ། མ་ངན་ངལ་གཥོ། ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཚུ་བཅའ་ཡིག་གི་ལེའུ་༡༠ པའྤྱི་འབྗེལ་ཡོད་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་

དགོ། 
༨.༡.༢ སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ།  ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༡༢  ཀྤྱི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་ན་བཅའ་ཡིག་

གི་དོན་ཚན་༡༠.༧  པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  ཨིན་རུང་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ངལ་
གཥོའྤྱི་ཞུ་ཡིག་མ་བཙུགཥ་པའྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཟླ་ངོ་༡༢ ལངཥ་ཏེ་མྗེད་པ་ཅིན་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཟླ་ངོ་༣ 
ཚུན་གྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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༨.༡.༣ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ།  ཟླ་རྤྱིམ་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་མ་ཆད་པར་མཇུག་བསྡུཝ་ད་  ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ིན་གངཥ་༢.༥  
གི་གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ་འཐོབ་དགོ།  ངལ་གཥོ་འདི་  ལོ་རྗེ་ལུ་ིན་གངཥ་མཐོ་ཤོཥ་༣༠  གཥོག་འཇོག་འབད་དེ་དེའྤྱི་
ཚབ་ལུ་ ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་དངུལ་ལེན་ཆོག། ག་དེམ་ཅིག་སྗེ་ ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་
༡ གི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་ཞུཝ་མྗེད་པ་ཅིན་ ཁོ་ཡང་ན་མྫོ་ལུ་གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོའྤྱི་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། སྫོབ་སྟྫོན་གྤྱི་ལཱ་
གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ལོ་བསྟར་གྤྱི་ངལ་གཥོ་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་  གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་
དབང་མྗེད།  སྫོབ་སྟྫོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་  སྫོབ་རྤྱིག་གི་ལོ་གཅིག་ནང་གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་ཐོབ་
དབང་ཡོད། 
ཀ། ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༧ ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་དངུལ་ཕོགཥ་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ལོ་བསྟར་ངལ་

གཥོ། 
ཁ། ལཱ་གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་༣  ལཥ་༧  གྤྱི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ཟླ་ངོ་༡  གི་ངལ་གཥོ་

འཐོབ། 
ག། ལཱ་གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་༣ ལཥ་ཉུངམ་སྗེ་ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ངལ་གཥོ་མྤྱི་འཐོབ། 

༨.༡.༤ སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ།  ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ན་ཚ། ཡང་ན་རྨ་སྫོན་ཚུ་ལཥ་བརྟྗེན་ཏེ་ལཱ་འགན་འབག་ནིའྤྱི་ནང་ལྫོགཥ་
གྲུབ་མྗེདཔ་སྗེ་ངོ་སྫོར་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ངོ་སྫོར་ཅན་གྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་ལཥ་ གཥོ་བའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་ཟླ་ངོ་༡  གི་སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་བྱྤྱིན་དགོ།  སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་སྤྱི་
བསྫོམཥ་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༨.༡.༥ གལ་སྤྱིད་སྫོན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་འདི་ཟླ་ངོ་༡  གི་ཐོབ་ལམ་ལཥ་ལྷག་པ་ཅིན་  ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་བར་ལན་མ་བྱྤྱིན་
པར་ཁག་འབག་འདི་ར་བསྐྲད་གཏང་དགོ།  ཨིན་རུང་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་  གཡུཥ་ལོག་གི་
ཐོབ་ལམ་ཚུ་སྫོད་དགོ། 

༩. ངལ་གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ། 
ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༡ ཕྱག་ཞུ་བའྤྱི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ངལ་གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ངལ་
གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ་འདི་  གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཐོབ་ཚད་མཐོ་ཤོཥ་དང་བསྟུན་རྤྱིཥ་ལོ་རྗེ་ནང་
ཚར་རྗེ་སྫོད་དགོ། 

༡༠. ཁག་འབག་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨  ཅན་མའྤྱི་ལེའུ་༡༡  པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་དཀའ་འཐུཥ།  
ཁྱད་འཐུཥ། སྤྱིག་གོའྤྱི་འཐུཥ་དང་འྫོད་ཤུགཥ་ཀྤྱི་འཐུཥ་ཚུ་སྫོད་དགོ། 

༡༡. སྫོང་བརར། ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་རྐྱངམ་གཅིག་འྫོཥ་འབབ་ཡོད། 
༡༢. གཥོ་བའྤྱི་མཐུན་རྐྱྗེན། 

ཁག་འབགཔ་དང་མྤྱི་ངོམ་གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་གཥོ་བའྤྱི་སན་བཅོཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་གཞུང་གིཥ་གཥོ་བའྤྱི་སན་བཅོཥ་ཀྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ།  
༡༣. སྫོད་ཁྱྤྱིམ། 
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ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་རང་ཥོའྤྱི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་དང་ཁྱྤྱིམ་ཆཥ་ཚུ་རང་གིཥ་ག་སྤྱིག་རྐྱབ་དགོ།  ཨིན་རུང་ གལ་སྤྱིད་གཞུང་གིཥ་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་གནང་པ་
ཅིན་ ཁང་ག་འདི་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགཥ་ལཥ་བཏོག་དགོ། 

༡༤. དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ། འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་དང་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར། 
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ། འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་དང་གཞུང་གཡོགཔ་སྗེ་ཚན་ེན་བཅོལ་འདི་འབྗེལ་ཡོད་ཁྤྱིམཥ་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 

༡༥. རྒུད་འཐུཥ། 
གན་ཡིག་འདི་གི་གན་ཚིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱྗེན་དང་རྨ་སྫོན། ཡང་ན་ན་ཚ་ཕོག་པའྤྱི་ནམ་དུཥ་
ལུ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  གཞུང་གཡོགཔ་སྗེ་ཚན་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར་ལྟར་དུ་རྒུད་འཐུཥ་སྫོད་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་
ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༡༦. ཕབ་ཆ། 
རང་ཥོའྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ་དང་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ཕབ་ཆ་འབད་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིགཥ་ཚུ་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཏོག་དགོ། 

༡༧. མཐའ་མཇུག་ཁེ་ཕན། 
 ༡༧.༡ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར། 

ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་ལོ་ངོ་རྗེ་རྗེ་བཞྤྱིན་དུ་  མཐའ་མཇུག་གི་
ཟླཝ་དེའྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་སྗེ་སྫོད་དགོ། ཨིན་རུང་སྫོབ་སྟྫོན་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་
གཥོལ་ར་འདི་ སྫོབ་རྤྱིག་གི་ལོ་རྗེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་རྤྱིཥ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། 
ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཁག་འབག་གི་  དུཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ནང་འཁོད་དང་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་  ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ནི་ཨིན་
པ་ཅིན་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་ཀྤྱི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཟླ་ངོ་༡ གི་
སྔ་གོང་ལཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་ལུ་ བར་ལན་འབད་དགོ།  
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་བཏང་པའྤྱི་ནམ་དུཥ་ལུ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་
གཡོག་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ།  ཨིན་རུང་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁག་འབག་འདི་ལཱའྤྱི་
གྲུབ་འབཥ་མྗེད་མྤྱི་དང་།  ཡང་ན་སྫོད་ངན། ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་  འགལ་བའྤྱི་གནད་དོན་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ཆ་
མྗེད་བཏང་པ་ཅིན་དགོངཥ་ཞུ་གཥོལ་རའྤྱི་ཐོབ་དབང་མྗེད། 
ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་  ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱྗེན་རྗེ་བྱུང་པ་ཅིན་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་  ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་
འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་སྫོད་དགོ། 

 ༡༧.༢གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན། 
༡༧.༢.༡ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན་ཚུ་གནཥ་རྤྱིམ། ཡང་ན་གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་ལུ་བསྒྱུར་

བཅོཥ་ཡོད་མྗེད་དབྱྗེ་བ་མྗེད་པར་ཞྤྱི་གཡོག་གི་གནཥ་ཡུན་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ཀྤྱི་སབཥ་ལུ་ ཚར་རྗེ་སྫོད་དགོ། 
   ༡. གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གནཥ་ཥོར་གནང་སྤྱིན་སྫོད་དགོ།   

༢. གཡུཥ་ལོག་གི་སབཥ་ལུ་ལཥ་གཡོགཔ་ལུ་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའྤྱི་མཐའ་མཇུག་གི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་  
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དང་འད་མམ་གྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ་སྫོད་དགོ།  
༣. རང་ཥོའྤྱི་ཅ་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་འཐུཥ་འདི་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ།  

  ༡༧.༢.༢ ཨིན་རུང་གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན་འདི་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གནད་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་མྤྱི་ཆོག། 
༡. ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁག་འབག་འདི་ལཱའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་མྗེད་མྤྱི་དང་།  ཡང་ན་སྫོད་ངན། 

ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་འགལ་བའྤྱི་གནད་དོན་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ ཆ་མྗེད་བཏང་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་
དང་ཡང་ན། 

༢. ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་འགོ་ཐོག་ཁག་འབག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ནང་འཁོད་དང་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཁག་
འབག་ཆ་མྗེད་བཏང་པའྤྱི་སབཥ། 

༣. འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨  ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༡༤.༩  པའྤྱི་ནང་གཥལ་བཀོད་
འབད་ཡོད་པའྤྱི་གནཥ་ཥོར་ཁེ་ཕན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གཡོག་གནཥ་གཥརཔ་ཅིག་ལུ་  འགྫོ་
འགྲུལ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ན་མ་གཏོགཥ་  ལཱ་གཡོག་གི་གནཥ་རྤྱིམ་འདི་ཁག་འབག་ལཥ་གཏན་གཡོག། ཡང་
ན་གཏན་གཡོག་ལཥ་ཁག་འབག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་བའྤྱི་སབཥ། 

༡༨. དངུལ་སྫོད་ཐངཥ། 
གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ། དེ་ལཥ་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཚུ་ག་ར་དངུལ་ཀམ་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་རྐྱངམ་གཅིག་སྫོད་དགོ།   

༡༩. ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར། 
 ༡༩ .༡  ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་འདི་ གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་དམ་དམ་སྗེ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ། 

དེ་བཟུམ་སྗེ་ གན་ཡིག་འདི ་ནང་ གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་  ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཁེ་ཕན་
དང་། དངུལ་ཕོགཥ། ཕབ་ཆ། རྒུད་འཐུཥ། ཡང་ན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མྤྱི་འཐོབ།  

 ༡༩.༢  ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་ནི་ཚུ་ མྤྱི་ངོམ་རང་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་གཏོགཥ་ གཞན་མྤྱི་
ཥོ་ཥོ་ཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་སང་མྗེད་བྱ་ལེན་དང་གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་མྤྱི་ལུ་
ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གནཥ་སྟངཥ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ཨིན་རུང་ངོཥ་ལེན་མྗེད།  

༡༩.༣   ལཥ་གཡོགཔ་དེའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་གན་ཡིག་དེའྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཟྫོ་འདོན་རྒྱུ་དངོཥ་ཀྤྱི་དབྱྗེ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་
དབང་ཚད་དང་བདག་དབང་། པར་དབང་དང་དབང་ཆ་གཞན་ག་ར་འབྲུག་གཞུང་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ཡོད། 

༡༩.༤   ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་འཕྫོ་མཐུད་འབད་བའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ནམ་ར་འབད་རུང་འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་རང་གི་དོན་ལུ ། 
ཡང་ན་གཞན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་གདམ་ཁ། ཡང་ན་ཡངཥ་ཆག་གང་རུང་ལེན་ནི་དང་། ཡང་ན་ལེན་ནིའྤྱི་དཔའ་བཅམ་མྤྱི་
ཆོག། 

༡༩.༥   ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་སྤྱིར་བཏང་ ། ཡང་ན་དམྤྱིགཥ་བཥལ་གནད་དོན་གང་རུང་གི་
དོན་ལུ་ འབད་ཆོག་པའྤྱི་དབང་ཚད་སྫོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་  དེ་མྤྱིན་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ ལཱ་སྫོད་མྤྱི་གི་
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ཚབ་སྗེ་ དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་བཟྫོ་ནི་དང་ ཁཥ་ལེན་ནི ། ཡང་ན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་། ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གི་མྤྱིང་
གཏམ་ཁཥ་བླངཥ་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་འབད་མྤྱི་ཆོག། 

 
༢༠. པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའྤྱི་བར་དོན།  

༢༠.༡ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་འགན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་དང་།  ཡང་ན་འབྲུག་གཞུང་ལཥ་ཡིག་ཐོག་གི་
གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་  དེ་མྤྱིན་མྤྱི་ངོམ་འད་ིའབྲུག་གཞུང་དང་ལཱ་གི་འབྗེལ་བ་ཡོད་མྤྱི་ཅིག་ཨིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་
བརྟྗེན་ཏེ་  པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའྤྱི་བར་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་དེའྤྱི་སྫོར་ལཥ་མྤྱི་ངོམ།  གཞུང་།  ཡང་ན་འབྲུག་གི་ལཥ་སྗེ་
གཞན་གང་རུང་ལུ་སབ་མྤྱི་ཆོག། 

༢༠.༢ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་གན་ཡིག་འདི་གི་འྫོག་ལུ་  མྤྱི་ངོམ་རང་གི ་འབྗེལ་བ་འདི་འབྲུག་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་
ཡོད་པའྤྱི་སྫོར་ལཥ་ཁྱབ་བསགཥ། ཡང་ན་མྤྱི་མང་གཥལ་བསགཥ་འབད་མྤྱི་ཆོག། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གཞུང་ལཥ་སྔ་གོང་
ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་ འབྲུག་གཞུང་གི་མྤྱིང་དང་ལཥ་ཤོག ། གཞུང་རྟགཥ། ཡང་ན་གཞུང་
འབྗེལ་ཐིའུ་ཚུ་ཚོང་འབྗེལ་དང་། ཡང་ན་ཁྱད་རྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མྤྱི་ཆོག ། དེ་བཟུམ་མའྤྱི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ འབྲུག་
གཞུང་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་གིཥ་ ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་སྫོད་ནི་ཨིན་མྤྱི་ཚུ་ གནང་བ་མྗེད་པར་ སྫོད་སྤྱིད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་མྤྱི་
ངོམ་ཚུ་གི་ལག་པར་ ཚུད་བཅུག་ནི་མྤྱི་འྫོངམ་མ་ཚད་ སྗེར་དོན་ལུ་ཡང་སྫོད་མྤྱི་ཆོག ། དགོངཥ་དོན་འདི་ གན་ཡིག་འདི་
གི་དུཥ་ཚོད་རྫོགཥཔ་ད་དང་། ཡང་ན་ཆ་མྗེད་བཏང་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་ཡང་ཆ་གནཥ་ཡོད།  

 
༢༡. གཥང་བྱ་དང་མ་ཆོགཔ།  

འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ གིཥ་ཁཥ་ལེན་འབད་ཚར་ཞྤྱིནམ་ལཥ་  གན་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་ལཱ་
གཡོག་ནང་སྫོད་རྤྱིང་ལུ་དང་དེ་གི་ཤུལ་ལཥ་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ འབྲུག་གཞུང་ལཥ་སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་
གནང་བ་མྗེད་པར་ མྤྱི་གང་རུང་དང་ཚོང་སྗེ། འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་འྫོག་ལུ་མྤྱིན་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་དང་ ལཥ་སྗེ་འདི་གི་ལཥ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ བར་དོན་
ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་བྱྤྱིན་མྤྱི་ཆོག། དེའྤྱི་གངཥ་སུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོ་འདི་རའྤྱི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་ཡིག་ཆ། སྙན་ཞུ། 
ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་། ཡང་ན་མྤྱི་ངོམ་འདི་ལཥ་གཡོགཔ་སྗེ་སྫོད་རྤྱིང་ལུ་འབྲུག་གཞུང་དང་། ཡང་ན་དེའྤྱི་ལཥ་མགྫོན་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་བའྤྱི་
སབཥ་བཟྫོ་ཡོད་མྤྱི་དང་ཐོབ་ཡོད་མྤྱི་གི་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 
 

༢༢. ཁག་འབག་བསར་གཥོ། 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་དོན་ལུ་འཕྫོ་མཐུད་དེ་  ལཱ་གཡོག་འབད་ནི་གི་རྗེ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་  གན་ཡིག་འདི་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་འབྲུག་ནང་གནཥ་སྫོད་ཀྤྱི་ལཱ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ཟླ་ངོ་༦  གི་ཧྗེ་མ་  དེ་ལུགཥ་ཀྤྱི་སྙན་ཞུ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་  ཡིག་ཐོག་
ལཥ་སྫོད་དགོ། ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ ལཱ་ནང་ལུ་ལོག་སྟྗེ་བསྫོ་བཞག་འབད་ནིའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་དང་ དུཥ་ཡུན་
ཚུ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་ཁག་འབགཔ་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ལུ་ ཁ་འཆམ་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཁག་འབག་གན་ཡིག་གཥརཔ་བཟྫོ་དགོ། 
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ཁག་འབག་ཡར་ཥེང་དང་བསར་གཥོའྤྱི་དོན་ལུ་  ཚད་གཞྤྱི་འདི་ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་དང་།  ཥ་སྟྫོང་ཡོད་མྗེད།  དེ་ལཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོན་མྗེད་ཀྤྱི་ཐོ་
གུར་གཞྤྱི་བཞག་དགོ། 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་  ནཱ་ལཥ་ཕར་གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་  དེ་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་སྫོད་དགོཔ་དང་།  ཡང་ན་ཐོ་
བཀོད་འགྗེམཥ་ཐོག་ལཥ་བསལ་གཏང་དགོ།  ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ོག་བཤད། ཡང་ན་ཞུ་ཡིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་དང་པ་ར་  གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་
ཁུངཥ། ཡང་ན་ལཥ་སྗེའྤྱི་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ། 
 

༢༣. ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ཐངཥ།  
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་  འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཐད་རྤྱི་བ་རྤྱི་མྗེནམ་ལཥ་  གཞུང་གིཥ་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་
དགོཔ་མྗེདཔ་དང་། ཡང་ན་དགོངཥ་དོན་དེ་ཚུ་གང་རུང་ལུ་མ་གནཥ་པའྤྱི་སབཥ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་བཏོན་གཏང་
ཆོག། ཁག་འབག་པའྤྱི་གནཥ་ཡུན་མ་རྫོགཥ་པའྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་བཏོན་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་  ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་། ཡང་ན་ཁག་འབགཔ་འདི་གིཥ་
ཉུང་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༡ གི་ཧྗེ་མ་ལཥ་བར་ལན་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ལེགཥ་སར་བ་དང་སྫོབ་དཔོན་ཚུའྤྱི་ཐད་ཟླ་ངོ་༣ གྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་ བར་ལན་འབད་
དགོ།  གལ་སྤྱིད་བར་ལན་འབད་དགོ་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ནང་འཁོད་  བར་ལན་འབད་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་  བར་ལན་འབད་མ་ཚུགཥ་མྤྱི་འདི་གིཥ་བར་
ལན་དུཥ་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ ཐོབ་པའྤྱི་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་རྗེ་སྫོད་དགོ། 
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་ཞུ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཡང་བར་ལན་འབད་དགོ་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་བྱྤྱིན་དགོ། 

 
༢༤. ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 

གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ལཱ་གཡོག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་  རྒྱལ་གཞུང་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་དབང་འཛིན་དང་འབྗེལ་ཡོད་ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ་ལཥ་  ོག་མྗེད་
ལག་ཁྱྗེར་ཐོབ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་སྫོད་དགོ། 

 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།      ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
 
དན་གཥོ། ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་ཆ་ར་གིཥ་ཡིག་ཆ་དེའྤྱི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུར་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ། 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

ཆ་ཤཥ་༢ པ། དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
༡. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 

༢. ལཥ་སྗེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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༣. ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན། 
 ཀ། འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། (ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།) 
 ཁ། བསར་གཥོ་/ཡར་ཥེང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། (ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།) 
 
༤. ཁག་འབག་དབྱྗེ་བ།  གཏན་འཇགཥ།  མམ་བསབཥ།  དམྤྱིགཥ་བཥལ། 
༥. དངུལ་ཕོགཥ། 

གཞྤྱི་རྟྗེད་དངུལ་ཕོགཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཡིག་གཟུགཥ་ནང་།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 

༦. ཁག་འབག་གི་འཐུཥ།(ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ལོ་བསྟར་ཡར་ཥེང་། (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
༧. འཐུཥ་གཞན། (ཐོབ་དབང་ཡོད་ན།) 
 ཀ། ཁྱད་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
 ཁ། སྤྱིག་གོའྤྱི་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 

ག། འྫོད་ཤུགཥ་ཀྤྱི་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
ང་། ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 

 ཅ། དཀའ་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
ཆ། འཐུཥ་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 

  
(ཁ་གཥལ་བཀོད།) 

 ཡོངཥ་བསྫོམཥ། (༥+༦+༧) དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
 

༨. ཕབ་ཆ། 
རང་ཥོའྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ།  གཥོ་བའྤྱི་ཞལ་འདེབཥ་དང་ཁང་ག་ (གཞུང་ཁྱྤྱིམ་སྫོད་དེ་ཡོད་ན་) ལ་ཥོགཥ་པའྤྱི་ཕབ་ཆ་ག་ར་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་
པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ། 

 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།      ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
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ཆ་ཤཥ་༣ པ། ས་ཚོགཥ། 
ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ། 
གན་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་དང་མཐུནམ་སྗེ་བཟྫོ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱིཥ་དབང་དགོཔ་ཨིན།  
མཐོ་གཏུགཥ། 
གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་། ཡང་ན་ལཥ་གཡོགཔ་གང་རུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གང་རུང་ལཥ་འགལ་ཏེ་ མཐོ་གཏུགཥ་གང་རུང་འབད་དགོ་
པ་ཅིན་ ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་དང་ལེན་དང་ ནང་འགྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥར་རྐྱངམ་གཅིག་བསལ་ཆོག།  
 
གཤམ་གཥལ་གྤྱི་དཔང་པོ་འཛོམཥ་ཐོག་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་ ལཥ་སྗེའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་དང་ཁག་འབགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་
ཚེཥ་གངཥ་ལུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོདཔ་ཨིན། 
 
ཁག་འབག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།  (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
 
དཔང་པོའྤྱི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ལཥ་སྗེའྤྱི་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་རྟགཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།   
 
དཔང་པོའྤྱི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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འབྤྱི་ཤོག་༥/༣ ། 

 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

 
 (ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འབྤྱི་ཤོག།) 

༡. མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢. ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣. སྗེཥ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤. མྤྱི་ཁུངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥. གཏན་འཇགཥ་ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༦. ད་ལྟྫོའྤྱི་ལྷན་ཁག་/ལཥ་སྗེ་/སྫོབ་གྲྭ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༧. ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་བསྫོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཀ། བསྫོ་བཞག་ཟླ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། བསྫོ་བཞག་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ག། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཅ། དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱི་/མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁག་འབག་འཐུཥ། གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་བརྒྱ་ཆ་ (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 ཆ། ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
༨. ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གྫོཥ་འཆར་ནང་གི་ཡུན་ཥེང་། 
 ཀ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ག། ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གི་ཞུ་བ་(ཟླ་གངཥ།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
 
*དངུལ་ཕོགཥ་མཐོ་ཤོཥ་སྫོད་ནི་དང་། ཡང་ན་གནཥ་རྤྱིམ་མཐོ་བའྤྱི་ལཱ་འགན་སྫོད་ནིའྤྱི་གྫོཥ་འཆར་ཚུ་ག་ར་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་
ལཥ་གནང་བ་ལེན་དགོ། 
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ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གི་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་  ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ང་གིཥ་འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་གི་སབཥ་ལུ། ཡང་ན་མྫོཥ་མཐུན་གྤྱི་ཐོག་
ལཥ་བསར་བཟྫོའྤྱི་གན་ཡིག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ /རྫོང་ཁག་/ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་གནང་བ་སྒྲུབ་མྤྱི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རང་གིཥ་ཁཥ་ལེན་
གྲུབ་པའྤྱི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་གནཥ་ནི་ཨིན། 

 
 (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 

ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྫོན་ངོ་སྫོར། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམཥ་ཚོགཥ་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
དན་གཥོ་(ཡོད་ན།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གོངམ་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་རྟགཥ།  
མྤྱིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་གནང་བ་(འབྗེལ་བ་ཡོད་ན་ལཥ་སྗེའྤྱི་གནང་བ།)  
གནང་བ་གྲུབ།   
གོང་འཁོད་ཁག་ འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འདི་ད་ལཥ་ཕར་ དོ་རུང་ཟླ་ངོ་ --------ལཥ་----------ཚུན་
གནང་བ་གྲུབ་ཡོད། 
 
གནང་བ་མ་གྲུབ།    
རྒྱུ་མཚན། 
ཥ་གནཥ། 
ཟླ་ཚེཥ།       
ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།  
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ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༣)། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

རྫོང་ཁག་/ཁྫོམ་སྗེ་བདག་སྫོང་། 

 

སྫོབ་ཚབ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག། 
 

ཆ་ཤཥ་༡ པ། སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག། 
༡. གན་ཡིག། 
གན་ཡིག་འདི་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་)ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ད་ལཥ་ཕར་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་
ཟྗེར་སབ་མྤྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འདི་དང་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ད་ལཥ་ཕར་ཁག་འབག་གི་སྫོབ་དཔོན་ཟྗེར་བའྤྱི་གན་ཡིག་བཟྫོ་དོན་དེ་ཡང་། 
ད་ལན་གཡོག་བཙུགཥ་མྤྱི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ ད་ལཥ་ཕར་ གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་
བཙུགཥ་ནི་གི་རྗེ་འདོད་ཡོད།   
ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ རྫོང་ཁག ། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་དང་གཅིག་ཁར་  ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་  ལཱ་གཡོག་འདི་ལེན་ནི་ལུ་ག་སྤྱིག་དང་དང་
འདོད་ཡོད།  
༢. ལཱ་གཡོག་གི་གནཥ་སྟངཥ།  
༢.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགཥ་དགོཔ་དང་  ཁོ་ཡང་ན་མྫོ་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་ལུ་ཁག་

འབག་གི་སྫོབ་དཔོན་སྗེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 
༢.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་ཟླ་མཇུག་ནང་མ་གཏོགཥ་  རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་སྫོབ་གྲྭ་གང་རུང་ཅིག་

ནང་གཡོག་གནཥ་ཡང་ན་གནཥ་ཥོར་གཏང་ཆོག། 
༣. གན་ཡིག་དུཥ་ཡུན། 

གཡོག་སྫོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་འདི་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་པའྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་འགོ་བཟུང་དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་ཡོངཥ་བསྫོམཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ཨིན་
དགོ།  ཡང་ན་སྫོབ་རྤྱིག་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མྤྱི་གིཥ་ལཥ་ག་ཧ་མྤྱི་འདི་ཨིན་དགོ། ད་ལཥ་ཕར་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་དེ་ཡང་གནཥ་ཡུན་མ་ཚངམ་
ལཥ་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། 

༤. ཡིག་ཆ།  
༤.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ལཱ་འགན་གྤྱི་དོན་ལུ་  རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟྫོན་

དགོ། 
༤.༡.༡ ཤེཥ་ཚད་ལྡན་པའྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལཥ་གཥོ་བའྤྱི་བདེ་ཁམཥ་ལག་ཁྱྗེར་ངོ་མ། 
༤.༡.༢ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་བདེན་སྫོར་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་གི་ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༤.༡.༣ བདེན་སྫོར་གྲུབ་པའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་དང་སྐུགཥ་ཤོག་ཚུའྤྱི་འད། 
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༤.༡.༤ མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༤.༡.༥ གལ་སྤྱིད་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་ཁཥ་བླངཥ་ཐོག་དགོངཥ་ཞུ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་གཡོག་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའྤྱི་འད། 
༤.༢ འབྗེལ་ཡོད་སྫོབ་གྲྭ འྤྱི་ནང་ལུ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་  ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱིཥ་རང་ཥོའྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་སྙན་ཞུའྤྱི་འད་གཅིག་  འབྗེལ་

ཡོད་དབུ་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ལུ་བསལ་དགོ། 
༤.༣ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད།  དེ་ལཥ་གཥང་བྱ་ལུ་གནཥ་དགོ་པའྤྱི་དམ་བཅའ་འདི་སྤྱིག་བཀོད་བཟྫོ་

ཡོད་མྤྱིའྤྱི་ནང་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ།  
༥. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ།  
༥.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ལུ་ ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་མམ་བསབཥ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་བསྫོམཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོད་དགོཔ་དང་། དེ་

ཡང་ ལཱ་འབད་བའྤྱི་ཟླཝ་གི་ིན་མཇུག་འདི་ལུ་ ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ལཱ་འབད་ཚར་མྤྱི་ལུ་ཐོབ་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་སྫོད་དགོ།  
༥.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་གིཥ་ཐག་བཅད་ཡོད་པའྤྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལཥ་  དོ་ལམ་གཅིག་གི་ཥ་ཁར་གཡོག་གནཥ་ནང་ཨིན་པ་

ཅིན་ དཀའ་འཐུཥ་སྫོད་དགོ། 
༦. ལཱ་འགན།  
༦.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་  ན་ཚ་རྗེ་དང་བར་རྐྱྗེན་རྗེ་ཞུགཥ་པ་ཅིན་ དེ་ལུགཥ་ཀྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངཥ་གཥལ་གྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་དང་

འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་རང་གི་འགན་ཁག་དང་ རང་ལུ་འྫོཥ་འབབ་ཡོད་པའྤྱི་འགན་ཁག་གཞན་བཀལ་
ཏེ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་  དུཥ་ཚོད་ིན་ནུབ་མྗེད་པར་ (ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ རྗེཥ་གཟའ་ཟླཝ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གཥོ་ཡང་བརྤྱིཥ་ཏེ་) ནམ་ར་འབད་རུང་ 
ཆད་ལུཥ་མྗེད་པར་སྤྱིག་གཡོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ཨིན། 

༦.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་གནང་བའྤྱི་ ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀོད་རྒྱ། ལམ་སྟྫོན་ཚུ་ལུ་འདི་འཕྫོ་ལཥ་ 
དད་མྫོཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཆ་བཞག་སྟྗེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོཥ་དང་ འཛིན་སྫོང་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་
སྤྱིག་གཞྤྱི། ལམ་སྟྫོན་བསྟར་སྫོད་ཐོག་ལུ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་གནཥ་དགོ།  

༦.༣ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་ལུ་ནམ་དགོཔ་ཅིག་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ མྤྱི་ངོམ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་དང་དམྤྱིགཥ་བཥལ་འགན་
ཁུར་ནང་ལུ་ འབྗེལ་བ་ཧྤྱིལ་བུམ་དང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྗེ་བྱྤྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་བཀའ་གནང་པ་ཅིན་ མྤྱི་གཞན་དང་
གཞན་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ཡང་འབད་དགོ། ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ མྤྱི་གཞན་དང་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཥང་བའྤྱི་ཐབཥ་ལམ་ཚུ་དང་བྱ་རྤྱིམ་དང་ ། ཡང་
ན་ མྤྱི་ངོམ་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་དང་། ཡང་ན་གཞན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཐོབ་ཡོད་པའྤྱི་གནཥ་ཚུལ་ཚུ་ གཏན་འཇགཥ་ལཱ་གཡོགཔ་བཟུམ་
སྗེ་ར་བར་སྫོད་དགོ། 

༧. ངལ་གཥོ་དང་འགྲུལ་འཐུཥ། 
 ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ལུ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
 ༧.༡ ིན་གངཥ་ལྔའྤྱི་གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ་འཐོབ། 
༧.༢ གཞུང་འབྗེལ་སྤྱིག་གཡོག་གི་སབཥ་  རང་ཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  མྤྱི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག་ཆ་ངོ་མ་དང་དོ་མམ་གྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ།  

ཡང་ན་རྟ་ག་དོ་ག་དང་ིན་འཐུཥ་འཐོབ། 
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༧.༣ ལཱ་གཡོག་གཥརཔ་འགོ་བཙུགཥ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་  གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  མྤྱི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག་ཆ་ངོ་མ་དང་དོ་
མམ་གྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ། ཡང་ན་རྟ་ག་དོ་ག་དང་ིན་འཐུཥ་འཐོབ། 

༧.༤ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ིན་འཐུཥ་ཚུ་ སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ནང་ལཥ་ཁག་འབག་གི་གནཥ་ཡུན་ཚངམ་ད་རྫོང་ཁག། ཡང་ན་
ཁྫོམ་སྗེ་ལྟྗེ་བ་ཚུ་གིཥ་སྫོད་དགོ། 

༨. སྫོད་ཁྱྤྱིམ། 
ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཅིག་གིཥ་རང་ཥོའྤྱི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་དང་  ཁྱྤྱིམ་ཆཥ་ཚུ་རང་གིཥ་ག་སྤྱིག་རྐྱབ་དགོ།  ཨིན་རུང་ གལ་སྤྱིད་གཞུང་གིཥ་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་
གནང་པ་ཅིན་ ཁང་ག་འདི་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་དངུལ་ཕོགཥ་ལཥ་བཏོག་དགོ། 

༩. ཕབ་ཆ། 
རང་ཥོའྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ་དང་ ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ཕབ་ཆ་འབད་དགོ་མྤྱི་ཚུ་  གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་གཞུང་གི་ཁལ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་
བཏོག་དགོ། 

༡༠. ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན༌སྫོད། 
༡༠.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨  ཅན་མའྤྱི་ལེའུ་༣  པའྤྱི་ནང་ གཥལ་བཀོད་འབད་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་

གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་།  དེ་ཁར་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུ་གཤམ་གཥལ་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གནཥ་
དགོ། 

༡༠.༡.༡ དུཥ་ནམ་ར་འབད་རུང་གན་ཡིག་འདི་གི་གནཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གི་མཐའ་དོན་དང་ ཕན་བདེ་ཡར་དག་གཏང་ནི་ལུ་ བརྫོན་ཤུགཥ་
གང་དག་བསྗེད་དགོ།  

༡༠.༡.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ཁག་འབག་གི་གནཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ཀུན་སྫོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནཥ་དགོ། 
༡༠.༡.༣ འབྲུག་གི་ཆོཥ་དང་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྫོལ་གྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་བརྤྱི་བཀུར་ཞུ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྗེ་ར་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་

གིཥ་དུཥ་ཨ་རྟག་ར་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་བྱ་སྫོད་ཐོག་ལུ་གནཥ་དགོ། 
༡༠.༡.༣.༡མྤྱི་ངོམ་གིཥ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་མྤྱི་སྗེའྤྱི་དཔལ་འབྱྫོར་དང་ སྤྱིད་དོན་བརྟན་གཞྤྱི་ལུ་གནོད་ེན་མྗེདཔ་ཅིག་འབད་དགོ།  
༡༠.༡.༣.༢ མྤྱི་ངོམ་གིཥ་ཆོཥ་ལུགཥ་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ནིའྤྱི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགཥ་ནི་མྗེདཔ་ཅིག་དང་། ཡངན་མྤྱི་སྗེའྤྱི་སྫོལ་ཁྱུན་དང་ལམ་སྫོལ།  ཡངན་

ཆོཥ་ལུགཥ་ཀྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་ཚུ་ལུ་ སང་ཆུང་བཟྫོ་མྤྱི་ཆོག།  
༡༠.༡.༣.༣ མྤྱི་ངོམ་གིཥ་མྤྱི་སྗེ་ལུ་གནོད་ེན་ཆེ་བའྤྱི་མྤྱི་འདོད་པའྤྱི་བརྒྱུད་སྐུལ་དང་ གནོད་ེན་ཆེ་བའྤྱི་བྱ་སྫོད། དཔེར་ན། སྫོ་རཥ་ལག་ལེན་དང་ལོག་སྫོད་ལ་

ཥོགཥ་པ་ག་ནི་ཡང་འབད་མྤྱི་ཆོག།  
༡༠.༡.༣.༤ མྤྱི་ངོམ་གིཥ་མྤྱི་ཚུ་སྤྱིད་དོན་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ནིའྤྱི་ནང་ལུ་གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་སྫོད་ནི།  ཡང་ན་མྤྱི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་མྤྱི་རྤྱིགཥ་གཅིག་

གིཥ་གཅིག་ལུ་ ཟྫོགཔོ་མནོ་ནི་ཚུ་སྤྗེལ་མྤྱི་ཆོག།  
༡༠.༡.༣.༥ མྤྱི་ངོམ་གི་གྫོན་ཆཥ། བྱ་སྫོད། གོམཥ་གཤིཥ་ཚུ་ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་སྗེའྤྱི་སྤྱིག་ལམ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  
༡༠.༡.༣.༦ མྤྱི་ངོམ་གིཥ་ངག་ཐོག་དང་། ཡང་ན་ཡིག་ཐོག་ལཥ་གཞུང་། ཡང་ན་རྒྱལ་ཡོངཥ་ལུ་ངོ་རྫོལ་འབད་ནི་དང་གཞུང་གི་ལམ་ལུགཥ་དང་སྤྱིད་བྱུཥ་ལུ་

སྫོན་བརྫོད་འབད་ནིའྤྱི་ནང་ གལ་གཏོགཥ་འབད་མྤྱི་ཆོག། 
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༡༠.༡.༣.༧ མྤྱི་ངོམ་གིཥ་ཚོང་ལཥ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ སྗེར་གྤྱི་མཐུན་འབྗེལ་བཟྫོ་ནི་ལཥ་འཛེམ་དགོཔ་མ་ཚད་ མྤྱི་ངོམ་ལུ་འགན་དབང་སྫོད་དེ་ཡོད་
མྤྱི་ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ ཚོང་ལཥ་སྐུ་ཚབ་དང་ལཥ་མགྫོན་གང་རུང་ལཥ་མཁོ་ཆཥ་གཞན་དང་ གཥོལ་ར་དང་གྫོགཥ་རམ་ལེན་ནི་ལཥ་འཛེམ་དགོ།  

༡༡. ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར། 
༡༡.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་འདི་གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་དམ་དམ་སྗེ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ།  དེ་བཟུམ་སྗེ་ 

ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ལུ་གན་ཡིག་འདི་ནང་ གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མྤྱི་མ་གཏོགཥ་ཁེ་ཕན་དང་། དངུལ ་ཕོགཥ། ཕབ་ཆ། རྒུད་འཐུཥ་
ཡང་ན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མྤྱི་འཐོབ།  

༡༡.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི ཥ་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་ནི་ཚུ་ ར ང་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་གཏོགཥ་ གཞན་མྤྱི་ཥོ་ཥོ་ཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ 
ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་སང་མྗེད་བྱ་ལེན་དང་གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་མྤྱི་ལུ་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི་ཚུ་རྫོང་ཁག ། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་
ཁ་ཐུག་ལཥ་ གནཥ་སྟངཥ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ཨིན་རུང་ངོཥ་ལེན་མྗེད།  

༡༡.༣ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་སྤྱིར་བཏང་ ། ཡང་ན་དམྤྱིགཥ་བཥལ་གནད་དོན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ འབད་ཆོག་
པའྤྱི་དབང་ཚད་སྫོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་དེ་མྤྱིན་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ལཱ་སྫོད་མྤྱི་གི་ཚབ་སྗེ་ དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་བཟྫོ་ནི་དང་ ཁཥ་
ལེན་ནི། ཡང་ན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་། ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གི་མྤྱིང་གཏམ་ཁཥ་བླངཥ་ཚུ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་འབད་མྤྱི་ཆོག། 

 
༡༢. པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའྤྱི་བར་དོན།  
༡༢.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ལཱ་འགན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་དང་ ། ཡང་ན་གཞུང་ལཥ་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་

མྤྱིན་ མྤྱི་ངོམ་འད་ིགཞུང་དང་ལཱ་གི་འབྗེལ་བ་ཡོད་མྤྱི་ཅིག་ཨིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟྗེན་ཏེ་ པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའྤྱི་བར་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ 
དེ་གི་སྫོར་ལཥ་ མྤྱི་ངོམ། གཞུང་། ཡང་ན་ལཥ་སྗེ་གཞན་གང་རུང་ལུ་སབ་མྤྱི་ཆོག།  

༡༢.༢ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་གན་ཡིག་འདི་གི་འྫོག་ལུ་ རང་གི་འབྗེལ་བ་འདི་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའྤྱི་སྫོར་ལཥ་ཁྱབ་བསགཥ། ཡང་ན་
མྤྱི་མང་གཥལ་བསགཥ་འབད་མྤྱི་ཆོག། དེ་མ་ཚད་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལཥ་  སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་ གཞུང་གི་
མྤྱིང་དང་ལཥ་ཤོག། གཞུང་རྟགཥ།  ཡང་ན་གཞུང་འབྗེལ་ཐིའུ་ཚུ་ཚོང་འབྗེལ་དང་། ཡང་ན་ཁྱད་རྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མྤྱི་ཆོག ། དེ་
བཟུམ་མའྤྱི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་གཞུང་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་གིཥ་ ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་སྫོད་ནི་ཨིན་མྤྱི་ཚུ་ གནང་བ་མྗེད་པར་ སྫོད་སྤྱིད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་མྤྱི་
ངོམ་ཚུ་གི་ལག་པར་ ཚུད་བཅུག་ནི་མྤྱི་འྫོངམ་མ་ཚད་ སྗེར་དོན་ལུ་ཡང་སྫོད་མྤྱི་ཆོག ། དགོངཥ་དོན་འདི་ གན་ཡིག་འདི་གི་དུཥ་ཚོད་རྫོགཥཔ་ད་
དང་། ཡང་ན་ཆ་མྗེད་བཏང་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་ཡང་ཆ་གནཥ་ཡོད།  

 
༡༣. གཥང་བྱ་དང་མ་ཆོགཔ།  

འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱིཥ་ཁཥ་ལེན་འབད་ཚར་ཞྤྱིནམ་ལཥ་གན་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་ལཱ་གཡོག་
ནང་སྫོད་རྤྱིང་ལུ་དང་དེ་གི་ཤུལ་ལཥ་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་རྫོང་ཁག ། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ལཥ་སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་
གནང་བ་མྗེད་པར་ མྤྱི་གང་རུང་དང་ཚོང་སྗེ། གཞུང་གི་དབང་འྫོག་ལུ་མྗེན་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་དང་ ལཥ་སྗེ་འདི་གི་ལཥ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ བར་དོན་ག་ཅི་ར་
ཨིན་རུང་བྱྤྱིན་མྤྱི་ཆོག།  
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༡༤. བསར་གཥོ་/དུཥ་ཡུན་ཡར་ཥེང་། 
༡༤.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་ཡར་ཥེང་འབད་དགོཔ་དང་།  ཁག་འབག་སྫོབ་

དཔོན་གྤྱིཥ་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ར་ལཱ་གཡོག་འབད་ནིའྤྱི་དང་འདོད་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་སྫོད་དགོ། 
༡༤.༢ གལ་སྤྱིད་གནཥ་ཡུན་བསར་གཥོ། ཡང་ན་ཡར་ཥེང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་འདཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་གུར་གཞྤྱི་

བཞག་སྟྗེ་བྱྤྱིན་དགོ། 
༡༥. ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ཐངཥ།  
༡༥.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཅིག་གིཥ་ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་བར་ན་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི་ཆོག ། ཨིན་རུང་གནཥ་ཡུན་མ་རྫོགཥ་པའྤྱི་སྔ་གོང་

ལཥ་ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་ ཉུང་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༡ གི་ཧྗེ་མ་ལཥ་བར་ལན་འབད་དགོ།  
༡༥.༢ གལ་སྤྱིད་བར་ལན་འབད་དགོ་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ནང་འཁོད་  བར་ལན་འབད་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ བར་ལན་འབད་མ་ཚུགཥ་མྤྱི་འདི་གིཥ་བར་ལན་

དུཥ་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་པའྤྱི་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་རྗེ་སྫོད་དགོ།  
༡༥.༣ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་རྫོང་ཁག ། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་ལུ་དགོཔ་ཐད་རྤྱི་བ་རྤྱི་ཅིག་མྗེནམ་ལཥ་རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་ཁག་འབག་སྫོབ་

དཔོན་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་དགོཔ་མྗེདཔ་དང་། ཡང་ན་དགོངཥ་དོན་འདི་ཚུ་གང་རུང་ལུ་མ་གནཥ་པའྤྱི་སབཥ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ཁག་འབག་
ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་བཏོན་གཏང་ཆོག།  

༡༥.༤ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ན་ཚ་ལུ་བརྟྗེན་ཏེ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་དགོཔ་རྗེ་ཐོན་པ་ཅིན་འབྗེལ་ཡོད་གཥོ་བའྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་ཐོག་ལཥ་གནཥ་ཡུན་
འདི་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། 

༡༦. སྫོད་ངན་ལུ་བརྟྗེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་བཏོན།  
༡༦.༡ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ཅིག་གིཥ་ དུཥ་ནམ་ར་འབད་རུང་ཁོ་ར་ལཱ་གཡོག་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་སྫོད་ངན་ཚབཥ་ཆེན་འབད་ནིའྤྱི་དཔའ་བཅམ་ནི་

དང་། ཡང་ན་གན་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྤྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ལུ་མ་གནཥ་པ་ཅིན་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་ གི་ཟླ་ངོ་༡  གི་དངུལ་
ཕོགཥ་གཞུང་བཞྗེཥ་གཏང་ནི་གི་གདམ་ཁ་དང་དབང་ཚད་འདི་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་ལུ་ཡོད།  དེ་བཟུམ་མའྤྱི་གཞུང་བཞྗེཥ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་འདི་བར་ལན ། ཡང་ན་བར་ལན་དུཥ་ཡུན་གྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ག་ནི་ཡང་མྗེད་པར་
ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། དེ་བཟུམ་མའྤྱི་དགོངཥ་ཞུ་བཏང་བའྤྱི་སབཥ་ ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་འདི་གིཥ་རྒུད་འཐུཥ ། ཡང་ན་གྫོང་རྒུད་ཀྤྱི་ཐོབ་བརྫོད་
བཀོད་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་མྗེད།  

 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཐིའུ་མྤྱིང་རྟགཥ།     ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
དན་གཥོ། ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་ཆ་ར་གིཥ་ཡིག་ཆ་དེའྤྱི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུར་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ། 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཆ་ཤཥ་༢ པ། དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
༡. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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༣. བསྫོ་བཞག་ལཥ་སྗེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༤. ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན། 
 ཀ། འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན།  
  
༥. དངུལ་ཕོགཥ། 
 ཀ། མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ། དངུལ་ཀམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༦. ཕབ་ཆ། 
རང་ཥོའྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ་དང་གཞན་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ཕབ་ཆ་ཚུ་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ། 
 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།      ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
ཥ་གནཥ།           ཥ་གནཥ།   
ཚེཥ་གངཥ།           ཚེཥ་གངཥ།   
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ཆ་ཤཥ་༣ པ། ས་ཚོགཥ། 
ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ། 
གན་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་དང་མཐུནམ་སྗེ་བཟྫོ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱིཥ་དབང་དགོཔ་ཨིན།  
 
མཐོ་གཏུགཥ། 
གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་། ཡང་ན་ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་གང་རུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གང་རུང་ལཥ་འགལ་ཏེ་ མཐོ་གཏུགཥ་གང་རུང་
འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་དང་ལེན་དང་ ནང་འགྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥར་རྐྱངམ་གཅིག་བསལ་ཆོག།  
གཤམ་གཥལ་གྤྱི་དཔང་པོ་འཛོམཥ་ཐོག་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་ ལཥ་སྗེའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་དང་ཁག་འབགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་
ཚེཥ་གངཥ་ལུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོདཔ་ཨིན། 
ཁག་འབག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།  (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
དཔང་པོའྤྱི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལཥ་སྗེའྤྱི་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་རྟགཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།   
དཔང་པོའྤྱི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
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ཟུར་དེབ་༥/ཁ་(༤) ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

སྫོབ་གྲྭ་/རྫོང་ཁག་/ཁྫོམ་སྗེའྤྱི་བདག་སྫོང་། 
(ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འབྤྱི་ཤོག།) 

 

༡. མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢. ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣. སྗེཥ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤. གཏན་འཇགཥ་ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥. ད་ལྟྫོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༦. ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་བསྫོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཀ། བསྫོ་བཞག་ཟླ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། བསྫོ་བཞག་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།(ལཥ་སྗེ་གིཥ་གནང་མྤྱི།) 

ག། གོ་གནཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 ཅ། ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
༧. ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གི་ཟླ་གངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
 
ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གི་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་  ཁག་འབག་སྫོབ་དཔོན་ང་གིཥ་འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་གི་སབཥ་ལུ། ཡང་ན་མྫོཥ་མཐུན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ བསར་
བཟྫོའྤྱི་གན་ཡིག། རྫོང་ཁག། ཡང་ན་ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་གནང་བ་སྒྲུབ་མྤྱི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རང་གིཥ་ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའྤྱི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་གནཥ་ནི་ཨིན། 
 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
(ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྫོན་ངོ་སྫོར། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམཥ་ཚོགཥ་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
དན་གཥོ། (ཡོད་པ་ཅིན།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་རྟགཥ།  
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གནང་བ་གྲུབ། 
གོང་འཁོད་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འདི་ད་ལཥ་ཕར་ དོ་རུང་ཟླ་ངོ་  --------ལཥ་----------ཚུན་གྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ཟླ་ངོ་
བསྫོམཥ་ ---------------------------------- ཚུན་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད། 
 
གནང་བ་མ་གྲུབ།   
རྒྱུ་མཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
ཥ་གནཥ། 
ཟླ་ཚེཥ།         
ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༥/༡ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་དོན་ལུ་དགོཥ་མཁོའྤྱི་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ། 

 

 
ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་གནང་བ། 
གཡོག་གི་ཁ་གཥལ།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་།  
འཛུལ་ཞུགཥ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་
རྤྱིམ། 

 

གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་དེབ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ་
པའྤྱི་ཤེཥ་ཚད། 

 

གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དབྱྗེ་བ། མམ་བསབཥ་ཁག་འབག 
ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ།(རྫོང་ཁག་/ལཥ་སྗེ་
/ལྷན་ཁག) 

 

ལོ་ལྔའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་༡༡ པའྤྱི་ནང་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ། 

ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ།(ལཥ་སྗེ་དང་ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ལཥ་
ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ་གི་གངཥ་ཁ་བདེན་དཔྱད་འབད།) 

ཥ་སྟྫོང་། དགོ་པའྤྱི་གངཥ་ཁ། 

    
སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ལུ་འདེད་གཡོགཔ་གཅིག་ཟྗེར་བའྤྱི་ཚད་ལྡན་ལམ་ལུགཥ་གུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་འདེད་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགཥ་མ་གཏོགཥ་ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གང་རུང་གི་གཡོག་བཙུགཥ་འདི་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པའྤྱི་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་སྤྱིག་བཀོད་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། (ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའྤྱི་སྣུམ་འཁོར་མྗེནམ་ཅིག་དགོ།)                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གཡོག་བཙུགཥ་/བཀམ་བཙུགཥ་ཀྤྱི་
དོན་ལུ་དན་ཐོ། 

 
༡. གཥར་བཙུགཥ་/ཚབ་བཙུགཥ་ཨིན་ན།? 

ཨིན་རྟགཥ་བཀལ། 

གཥར་བཙུགཥ། ཚབ་བཙུགཥ། (གནཥ་ཥོར་/གཡོག་
གྫོལ་བཀའ་རྒྱ་སར།) 

༢. ཚབ་བཙུགཥ་ཨིན་པ་ཅིན། ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ 
ནང་གི་དན་ཐོ་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་སྟྗེ་འདུག་ག? 
དན་ཐོ་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་དགོ་མྤྱི། 

 
འདུག 

མྤྱིན་འདུག། (ཚབ་བཙུགཥ་ཀྤྱི་སྔ་
གོང་ལཥ་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ།) 

༣. ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ཚུ་གིཥ་ལཱ་འགན་འཐེབ་འབག་ཚུགཥ་ག? 
(ཚུགཥ་པ་ཅིན། གཥར་བཙུགཥ་འབད་མྤྱི་དགོ།) 

ཚུགཥ། མྤྱི་ཚུགཥ། 

༤. བཀམ་བཙུགཥ་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་ 
ལཥ་གཡོགཔ་གང་རུང་འཐེབ་ཡོད་ག།? 

 
ཡོད། 

 
མྗེད། 

༥. ཨང་རྤྱིམ་༤ པ་ལྟར་ཡོད་པ་ཅིན་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འཐེབ་འདི་ 
བཀམ་བཙུགཥ་འབད་ཚུགཥ་ག།? (ཚུགཥ་པ་ཅིན།གཥར་ 
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བཙུགཥ་འབད་མྤྱི་དགོཔ་དང་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན།འྫོག་ལུ་ 
རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་འཐེབ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱིང་ཐོ་ཚུ་རྒྱལ་གཞུང་ 
ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་དགོ།) 

 
ཚུགཥ། 

 
མྤྱི་ཚུགཥ། 

༦. ལཥ་གཡོགཔ་འཐེབ་ཡོད་མྗེད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་ 
གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་དང་གཅིག་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡི་ 
ག།? 
(གྫོག་འཕྤྱིན་/བརྒྱུད་འཕྤྱིན། ཚེཥ་གངཥ་དང་ངོ་ཚབ་གཥལ་བཀོད་འབད།) 

སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལུ་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་
གཅིག་ཁར་འབད་ཡི། 

མ་འབད། (ཁྱྫོད་རའྤྱི་ངོ་ཚབ་དང་
གཅིག་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད།) 

ལཥ་གཡོགཔ་དགོཥ་མཁོའྤྱི་དོན་ལུ་རྒྱུ་མཚན་ཁ་སྫོང་གང་རུང་ཡོད་པ་ཅིན་བཀོད། 
ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་
རྒྱབ་སྫོན། 
(རྒྱུ་མཚན།) 

དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་༣༦ལཥ་མ་ལྷག་པའྤྱི་མམ་བསབཥ་ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་་་་་་་་་ཀྤྱི་ /གི་/གྤྱི་དོན་ལུ་གཡོག་བཙུགཥ་འབད་ནི་འདི་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འཚགོཥ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚགོཥ་ཆུང་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ིགཥི་རྒྱབ་སྫོན་འབད་ད་ེཡོད་ /མྗེད། 

 
དན་གཥོ།  གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་དེབ་ནང་ལུ་དམྤྱིགཥ་བཥལ་སྗེ་  ཉུང་མཐའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་  གཡོག་བཙུགཥ་འདི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་
ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་བྱ་རྤྱིམ་ཚུ་གུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་འབད་དགོ། 
 
མྤྱིང་།           མྤྱིང་། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན།      འཐུཥ་མྤྱིའྤྱི་དྲུང་ཆེན། 
 
དན་གཥོ།  ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ལུ་  མཁོ་མངག་བཙུགཥ་པའྤྱི་སབཥ་  ཞྤྱི་ལྷན་ངོ་ཚབ་ཀྤྱིཥ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་  ཥ་སྟྫོང་གཥལ་
བསགཥ་དང་གཅིག་ཁར་འབྤྱི་ཤོག་འདི་མམ་སྦྲགཥ་འབད་དགོ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༥/༢ ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག 

 

 
ཆ་ཤཥ་༡ པ། སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག 

༡. གན་ཡིག 
གན་ཡིག་འདི་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་) ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་/ལཥ་སྗེ་
) དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ད་ལཥ་ཕར་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ཟྗེར་སབ་མྤྱི་འདི་དང་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ད་
ལཥ་ཕར་ལཥ་གཡོགཔ་ཟྗེར་བའྤྱི་གན་ཡིག་བཟྫོ་དོན་དེ་ཡང་། 
ད་ལན་གཡོག་བཙུགཥ་མྤྱི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ ད་ལཥ་ཕར་ གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་
ནང་བཙུགཥ་ནི་གི་རྗེ་འདོད་ཡོདཔ་དང་། ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ འབྲུག་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ལཱ་གཡོག་འདི་
ལེན་ནི་ལུ་ག་སྤྱིག་དང་དང་འདོད་ཡོད།  
༢. ལཱ་གཡོག་གི་གནཥ་སྟངཥ།  
༢.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགཥ་དགོཔ་དང་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་

མྤྱི་འདི་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྗེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་།ཡང་ན་དུཥ་དང་དུཥ་སུ་དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་རང་ཥོའ་ལྫོགཥ་གྲུབ་ཡང་ན་ཥ་གནཥ་ཡང་
ན་ལཥ་ཁུངཥ་ཚུ་ནང་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

༣. གན་ཡིག་དུཥ་ཡུན། 
གཡོག་སྫོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་འདི་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་པའྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་འགོ་བཟུང་དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་ཡོངཥ་བསྫོམཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ཨིན་
དགོ།  ཡང་ན་སྫོབ་རྤྱིག་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མྤྱི་གིཥ་ལཥ་ག་ཧ་མྤྱི་འདི་ཨིན་དགོ། ད་ལཥ་ཕར་གནཥ་ཡུན་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་དེ་ཡང་གནཥ་ཡུན་མ་ཚངམ་
ལཥ་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག 

༤. ཡིག་ཆ།  
འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་ཚོགཥ་ནང་ལུ་  གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་  ཁག་འབག་འདི་གིཥ་རང་ཥོའྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་སྙན་ཞུའྤྱི་འད་གཅིག་  འབྗེལ་ཡོད་དབང་
ཚད་ཅན་གྤྱི་འགོ་དཔོན་བརྒྱུད་དེ་  གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་གཏང་དགོ།  ཕྱྤྱི་མྤྱིའྤྱི་མཁཥ་མཆོག་ཁག་འབག་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཁྤྱིམཥ་སྲུང་འགག་སྗེ་དང་། 
ཡང་ན་རང་ཥོའྤྱི་ཥ་གནཥ་དབང་འཛིན་གྤྱིཥ་ཥ་གནཥ་དེ་གི་མྤྱི་ངོམ་ཨིན་པའྤྱི་ངོ་སྫོར་གྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་ཡོད་མྤྱི་དང་  ཆ་གནཥ་ཡོད་པའྤྱི་ལམ་ཡིག་དང་། ཡང་ན་
རང་ཥོའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ལཥ་ རྒྱལ་ཁབ་དེའྤྱི་མྤྱི་ཁུངཥ་ཨིན་པའྤྱི་ངོ་སྫོར་ཡང་ན་བདེན་དཔྱད་གྲུབ་པའྤྱི་ཡི་གུ་སྟྫོན་དགོ། 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་སྤྱིག་བཀོད་གུ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་དང་གཥང་བྱ་ལུ་གནཥ་ནིའྤྱི་ཁཥ་བླངཥ་དམ་བཅའ་ལུ་མྤྱིང་རྟགཥ་
བཀོད་དགོ། 
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༥. ལཱ་འགན། 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ན་ཚ་རྗེ་དང་བར་རྐྱྗེན་རྗེ་ཞུགཥ་པ་ཅིན་ དེ་ལུགཥ་ཀྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངཥ་གཥལ་གྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཱ་
གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་རང་གི་འགན་ཁག་དང་ རང་ལུ་འྫོཥ་འབབ་ཡོད་པའྤྱི་འགན་ཁག་གཞན་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་དུཥ་ཚོད་
ིན་ནུབ་མྗེད་པར་ (ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ རྗེཥ་གཟའ་ཟླཝ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གཥོ་ཡང་བརྤྱིཥ་ཏེ་) ནམ་ར་འབད་རུང་ ཆད་ལུཥ་མྗེད་པར་ སྤྱིག་གཡོག་བརྒྱུག་
དགོཔ་ཨིན། 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་གནང་བའྤྱི་ ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀོད་རྒྱ། ལམ་སྟྫོན་ཚུ་ལུ་འདི་འཕྫོ་ལཥ་ དད་མྫོཥ་
ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཆ་བཞག་སྟྗེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོཥ་དང་འཛིན་སྫོང་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི། ལམ་སྟྫོན་
བསྟར་སྫོད་ཐོག་ལུ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་གནཥ་དགོ།  
༦. ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད། 

ལཥ་གཡོགཔ་འདི་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་ལེའུ་༣པའྤྱི་ནང་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཕྱག་
ཞུ་ནི་དང་།དེ་ཁར་དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གནཥ་དགོ། 

༦.༡ དུཥ་ནམ་ར་འབད་རུང་  གན་ཡིག་འདི་གི་གནཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གི་མཐའ་དོན་དང་ ཕན་བདེ་ཡར་དག་གཏང་ནི་ལུ་ བརྫོན་
ཤུགཥ་གང་དག་བསྗེད་དགོཔ་དང་།  

༦.༢ འབྲུག་གི་ཆོཥ་དང་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྫོལ་གྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་བརྤྱི་བཀུར་ཞུ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྗེ་ར་ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་དུཥ་
ཨ་རྟག་ར་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

༧. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ།  
༧.༡ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ལུ་  གཡོག་སྫོད་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ཆ་ཤཥ་༢  པའྤྱི་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་

ཕོགཥ་དང་འཐུཥ་ཚུ་སྫོད་དགོཔ་དང་།  དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའྤྱི་ཟླཝ་གི་ིནམ་མཇུག་འདི་ལུ་ ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ལཱ་འབད་ཚར་མྤྱི་ལུ་ཐོབ་པའྤྱི་
དངུལ་ཕོགཥ་འདི་སྫོད་དགོ།  

༨. ངལ་གཥོ། 
༨.༡ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་དང་སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་མ་གཏོགཥ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ངལ་གཥོ་ཚུའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
༨.༡.༡   གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ། མ་ངན་ངལ་གཥོ། ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཚུ་བཅའ་ཡིག་གི་ལེའུ་༡༠ པའྤྱི་འབྗེལ་ཡོད་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
༨.༡.༢ སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ།ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༡༢  ཀྤྱི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་ན་བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༡༠.༧  པ་

དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  ཨིན་རུང་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ངལ་གཥོའྤྱི་ཞུ་ཡིག་མ་བཙུགཥ་པའྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་  ལཱ་
གཡོག་ནང་ལུ་ཟླ་ངོ་༡༢ ལངཥ་ཏེ་མྗེད་པ་ཅིན་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཟླ་ངོ་༣ ཚུན་གྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༨.༡.༣ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ།  ཟླ་རྤྱིམ་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་མ་ཆད་པར་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ིན་གངཥ་༢.༥  གི་གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ་
འཐོབ་དགོ། ངལ་གཥོ་འདི་ལོ་རྗེ་ལུ་ིན་གངཥ་མཐོ་ཤོཥ་༣༠ གཥོག་འཇོག་འབད་དེ་དེའྤྱི་ཚབ་ལུ་ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་དངུལ་ལེན་ཆོག། ག་དེམ་
ཅིག་སྗེ་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༡  གི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་ཞུཝ་མྗེད་པ་ཅིན་ཁོ་ཡང་ན་མྫོ་ལུ་  གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོའྤྱི་
འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད།  སྫོབ་སྟྫོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ལོ་ལྟར་གྤྱི་ངལ་གཥོ་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་  གཥོག་འཇོག་
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ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་དབང་མྗེད།  སྫོབ་སྟྫོན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་  སྫོབ་རྤྱིག་གི་ལོ་གཅིག་ནང་གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་ཐོབ་དབང་
ཡོད། 

ཀ། ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༧ ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་དངུལ་ཕོགཥ་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ལོ་ལྟར་ངལ་གཥོ། 
ཁ། ལཱ་གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་༣ ལཥ་༧ གྤྱི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ཟླ་ངོ་༡ གི་ངལ་གཥོ་དང་། 
ག ལཱ་གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་༣ ལཥ་ཉུངམ་སྗེ་ཕྱག་ཞུ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ངལ་གཥོ་མྤྱི་འཐོབ། 
༨.༡.༤ སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ།ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ན་ཚ། ཡང་ན་རྨ་སྫོན་ཚུ་ལཥ་བརྟྗེན་ཏེ་  ལཱ་འགན་འབག་ནིའྤྱི་ནང་ལྫོགཥ་གྲུབ་མྗེདཔ་སྗེ་  ངོ་སྫོར་

འབད་ཡོད་པ་ཅིན་  འབྲུག་གི་ངོ་སྫོར་ཅན་གྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་ལཥ་  གཥོ་བའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཟླ་ངོ་༡  གི་སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་
བྱྤྱིན་དགོ། སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་ནང་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྤྱི་བསྫོམཥ་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༨.༡.༥ གལ་སྤྱིད་སྫོན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་འདི་ཟླ་ངོ་༡  གི་ཐོབ་ལམ་ལཥ་ལྷག་པ་ཅིན་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་བར་ལན་མ་བྱྤྱིན་པར་ཁག་འབག་འདི་ར་
བསྐྲད་གཏང་དགོ། ཨིན་རུང་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་གཡུཥ་ལོག་གི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་སྫོད་དགོ། 

༩. ངལ་གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ། 
ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༡  ཕྱག་ཞུ་བའྤྱི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་  ངལ་གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  
ངལ་གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ་འདི་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཐོབ་ཚད་མཐོ་ཤོཥ་དང་བསྟུན་རྤྱིཥ་ལོ་རྗེ་ནང་
ཚར་རྗེ་སྫོད་དགོ། 

༡༠. ཁག་འབག་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨  ཅན་མའྤྱི་ལེའུ་༡༡  པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་དཀའ་འཐུཥ།  
ཁྱད་འཐུཥ། སྤྱིག་གོའྤྱི་འཐུཥ་དང་འྫོད་ཤུགཥ་ཀྤྱི་འཐུཥ་ཚུ་སྫོད་དགོ། 

༡༡. སྫོང་བརར། ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་རྐྱངམ་གཅིག་འྫོཥ་འབབ་ཡོད། 
 
༡༢. གཥོ་བའྤྱི་མཐུན་རྐྱྗེན། 

ཁག་འབགཔ་དང་ཁོ་གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་གཥོ་བའྤྱི་སན་བཅོཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་གཞུང་གིཥ་གཥོ་བའྤྱི་སན་བཅོཥ་ཀྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ།  
༡༣. སྫོད་ཁྱྤྱིམ། 

ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ རང་ཥོའྤྱི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་དང་ཁྱྤྱིམ་ཆཥ་ཚུ་རང་གིཥ་ག་སྤྱིག་རྐྱབ་དགོ།ཨིན་རུང་ གལ་སྤྱིད་གཞུང་གིཥ་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་གནང་པ་
ཅིན་ཁང་ག་འདི་ གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་གྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་དངུལ་ཕོགཥ་ལཥ་བཏོག་དགོ། 

༡༤. དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ།འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་དང་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར། 
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ།འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་དང་གཞུང་གཡོགཔ་སྗེ་ཚན་ེན་བཅོལ་འདི་འབྗེལ་ཡོད་ཁྤྱིམཥ་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 

༡༥. རྒུད་འཐུཥ། 
གན་ཡིག་འདི་གི་གན་ཚིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱྗེན་དང་རྨ་སྫོན་ཡང་ན་ན་ཚ་ཕོག་པའྤྱི་ནམ་དུཥ་ལུ་གོ་
གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གཞུང་གཡོགཔ་སྗེ་ཚན་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར་ལྟར་དུ་རྒུད་འཐུཥ་སྫོད་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐོབ་
དབང་ཡོད། 
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༡༦. ཕབ་ཆ། 
རང་ཥོའྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ་དང་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ཕབ་ཆ་འབད་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིགཥ་ཚུ་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཏོག་དགོ། 

༡༧. མཐའ་མཇུག་ཁེ་ཕན། 
 ༡༧.༡  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར། 

ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་ལོ་ངོ་རྗེ་རྗེ་བཞྤྱིན་དུ་  མཐའ་མཇུག་གི་ཟླཝ་དེའྤྱི་གཞྤྱི་
རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་སྗེ་སྫོད་དགོ། ཨིན་རུང་སྫོབ་སྟྫོན་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་སྫོབ་རྤྱིག་
གི་ལོ་རྗེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་རྤྱིཥ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། 
ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཁག་འབག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ནང་འཁོད་  དང་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་  ཡིད་
ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་ཀྤྱི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥལ་ར་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་  ཟླ་ངོ་༡  གི་སྔ་གོང་ལཥ་ལཱ་གཡོག་
སྫོད་མྤྱི་འདི་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ།  
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་པའྤྱི་ནམ་དུཥ་ལུ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་
ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ།  ཨིན་རུང་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁག་འབག་འདི་  ལཱའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་མྗེད་མྤྱི་
དང། ཡང་ན་སྫོད་ངན། ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་འགལ་བའྤྱི་གནད་དོན་གུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ ཆ་མྗེད་བཏང་པ་ཅིན་དགོངཥ་ཞུ་གཥོལ་
རའྤྱི་ཐོབ་དབང་མྗེད། 
ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱྗེན་རྗེ་བྱུང་པ་ཅིན་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་
འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ལཥ་གཡོགཔ་དེའྤྱི་གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་སྫོད་དགོ། 

 ༡༧.༢གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན། 
༡༧.༢.༡ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན་ཚུ་  གནཥ་རྤྱིམ་ཡང་ན་གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོཥ་ཡོད་མྗེད་དབྱྗེ་བ་

མྗེད་པར་ཞྤྱི་གཡོག་གི་གནཥ་ཡུན་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ཀྤྱི་སབཥ་ལུ་ཚར་རྗེ་སྫོད་དགོ། 
༡. གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གནཥ་ཥོར་གནང་སྤྱིན་སྫོད་དགོ།   
༢. གཡུཥ་ལོག་གི་སབཥ་ལུ་ལཥ་གཡོགཔ་ལུ་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའྤྱི་མཐའ་མཇུག་གི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་དང་འད་མམ་གྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ་སྫོད་དགོ།  
༣. རང་ཥོའྤྱི་ཅ་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་འཐུཥ་འདི་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ།  ༡༧.༢.༢ ཨིན་རུང་གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན་

འདི་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གནད་དོན་དང་འཁྤྱིལ་སྫོད་མྤྱི་ཆོག 
༡. ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁག་འབག་འདི་ལཱའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་མྗེད་མྤྱི་དང།ཡང་ན་སྫོད་ངན་ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་

འགལ་བའྤྱི་གནད་དོན་གུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ཆ་མྗེད་གཏང་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་དང་ཡང་ན། 
༢. ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་འགོ་ཐོག་ཁག་འབག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ནང་འཁོད་དང་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་

དང་། 
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༣. འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༡༤.༩ པའྤྱི་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་གནཥ་ཥོར་ཁེ་ཕན་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་  ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གཡོག་གནཥ་གཥརཔ་ཅིག་ལུ་  འགྫོ་འགྲུལ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ན་མ་གཏོགཥ་ལཱ་གཡོག་གི་གནཥ་རྤྱིམ་འདི་ཁག་
འབག་ལཥ་གཏན་གཡོག། ཡང་ན་གཏན་གཡོག་ལཥ་ཁག་འབག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ལུ། 

༡༨. དངུལ་སྫོད་ཐངཥ། 
གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ།དེ་ལཥ་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཚུ་ག་ར་དངུལ་ཀམ་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་རྐྱངམ་གཅིག་སྫོད་དགོ།   

༡༩. ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར། 
༡༩.༡  ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་འདི་གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་དམ་དམ་སྗེ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ།  དེ་

བཟུམ་སྗེ་ གན་ཡིག་འདི་ནང་ གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཁེ་ཕན་དང་། དངུལ་ཕོགཥ། ཕབ་
ཆ། རྒུད་འཐུཥ་ཡང་ན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མྤྱི་འཐོབ།  

༡༩.༢ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་ནི་ཚུ་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་གཏོགཥ་ གཞན་མྤྱི་ཥོ་ཥོ་ཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་སང་མྗེད་བྱ་ལེན་དང་གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་མྤྱི་ལུ་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་
ལཥ་ གནཥ་སྟངཥ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ཨིན་རུང་ངོཥ་ལེན་མྗེད།  

༡༩.༣ ལཥ་གཡོགཔ་དེའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་གན་ཡིག་དེའྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཟྫོ་འདོན་རྒྱུ་དངོཥ་ཀྤྱི་དབྱྗེ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་དབང་ཚད་དང་བདག་
དབང་། པར་དབང་དང་དབང་ཆ་གཞན་ག་ར་ འབྲུག་གཞུང་རྐྱངཥ་གཅིག་ལུ་ཡོད། 

༡༩.༤ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་འཕྫོ་མཐུད་འབད་བའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ནམ་ར་འབད་རུང་འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་རང་གི་དོན་ལུ་ཡང་ན་གཞན་གང་རུང་གི་
དོན་ལུ་གདམ་ཁ་ཡང་ན་ཡངཥ་ཆག་གང་རུང་ལེན་ནི་དང་ཡང་ན་ལེན་ནིའྤྱི་དཔའ་བཅམ་མྤྱི་ཆོག། 

༡༩.༥ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་སྤྱིར་བཏང་ཡང་ན་དམྤྱིགཥ་བཥལ་གནད་དོན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ འབད་ཆོག་
པའྤྱི་དབང་ཚད་སྫོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་དེ་མྤྱིན་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ ལཱ་སྫོད་མྤྱི་གི་ཚབ་སྗེ་ དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་བཟྫོ་ནི་དང་ 
ཁཥ་ལེན་ནི་ཡང་ན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གི་མྤྱིང་གཏམ་ཁཥ་བླངཥ་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་འབད་མྤྱི་ཆོག། 

 
༢༠. པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའྤྱི་བར་དོན།  
༢༠.༡ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་འགན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་དང་།  ཡང་ན་འབྲུག་གཞུང་ལཥ་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་

གཏོགཥ་དེ་མྤྱིན་  ཁོ་ར་འབྲུག་གཞུང་དང་ལཱ་གི་འབྗེལ་བ་ཡོད་མྤྱི་ཅིག་ཨིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟྗེན་ཏེ་  པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའྤྱི་བར་དོན་ག་ཅི་ར་
ཨིན་རུང་དེའྤྱི་སྫོར་ལཥ་མྤྱི་ངོམ། གཞུང་། ཡང་ན་འབྲུག་གི་ལཥ་སྗེ་གཞན་གང་རུང་ལུ་སབ་མྤྱི་ཆོག། 

༢༠.༢ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་གན་ཡིག་འདི་གི་འྫོག་ལུ་ཁོ་རའྤྱི་འབྗེལ་བ་འདི་འབྲུག་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའྤྱི་སྫོར་ལཥ་ཁྱབ་བསགཥ་
ཡང་ན་མྤྱི་མང་གཥལ་བསགཥ་འབད་མྤྱི་ཆོག། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གཞུང་ལཥ་སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་དེ་མྤྱིན་ འབྲུག་
གཞུང་གི་མྤྱིང་དང་ལཥ་ཤོག། གཞུང་རྟགཥ།  ཡང་ན་གཞུང་འབྗེལ་ཐིའུ་ཚུ་ཚོང་འབྗེལ་དང་། ཡང་ན་ཁྱད་རྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མྤྱི་
ཆོག། དེ་བཟུམ་མའྤྱི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་འབྲུག་གཞུང་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་གིཥ་ ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་སྫོད་ནི་ཨིན་མྤྱི་ཚུ་ གནང་བ་མྗེད་པར་ སྫོད་སྤྱིད་
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ནི་ཨིན་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་གི་ལག་པར་ ཚུད་བཅུག་ནི་མྤྱི་འྫོངམ་མ་ཚད་ སྗེར་དོན་ལུ་ཡང་སྫོད་མྤྱི་ཆོག དགོངཥ་དོན་འདི་ གན་ཡིག་འདི་གི་དུཥ་
ཚོད་རྫོགཥཔ་ད་དང་ ཡང་ན་ཆ་མྗེད་བཏང་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་ཡང་ཆ་གནཥ་ཡོད།  

 
༢༡. གཥང་བྱ་དང་མ་ཆོགཔ།  

འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་གྤྱིཥ་ཁཥ་ལེན་འབད་ཚར་ཞྤྱིནམ་ལཥ་གན་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་ལཱ་
གཡོག་ནང་སྫོད་རྤྱིང་ལུ་དང་དེ་གི་ཤུལ་ལཥ་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ འབྲུག་གཞུང་ལཥ་སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་
གནང་བ་མྗེད་པར་ མྤྱི་གང་རུང་དང་ཚོང་སྗེ། འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་འྫོག་ལུ་མྤྱིན་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་དང་ ལཥ་སྗེ་འདི་གི་ལཥ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ བར་དོན་
ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་བྱྤྱིན་མྤྱི་ཆོག། དེའྤྱི་གངཥ་སུ་འབྲུག་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའྤྱི་ཁོ་རའྤྱི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་ཡིག་ཆ།  སྙན་ཞུ།  ཞྤྱིབ་
འཇུག་དང་། ཡང་ན་ཁོ་ར་ལཥ་གཡོགཔ་སྗེ་སྫོད་རྤྱིང་ལུ་འབྲུག་གཞུང་དང་། ཡང་ན་དེའྤྱི་ལཥ་མགྫོན་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་  ལཱ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་བཟྫོ་
ཡོད་མྤྱི་དང་ཐོབ་ཡོད་མྤྱི་གི་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

 
༢༢. ཁག་འབག་བསར་གཥོ། 

ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་དོན་ལུ་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ལཱ་གཡོག་འབད་ནི་གི་རྗེ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་
འབྲུག་ནང་གནཥ་སྫོད་ཀྤྱི་ལཱ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ཟླ་ངོ་༦ གི་ཧྗེ་མ་དེ་ལུགཥ་ཀྤྱི་སྙན་ཞུ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལཥ་སྫོད་དགོ། 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལཱ་ནང་ལུ་ལོག་སྟྗེ་བསྫོ་བཞག་འབད་ནིའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་དང་དུཥ་ཡུན་ཚུ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་
དང་ཁག་འབགཔ་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ལུ་ཁ་འཆམ་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཁག་འབག་གན་ཡིག་གཥརཔ་བཟྫོ་དགོ། 
ཁག་འབག་ཡར་ཥེང་དང་བསར་གཥོའྤྱི་དོན་ལུ་ཚད་གཞྤྱི་འདི་ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་དང་། ཥ་སྟྫོང་ཡོད་མྗེད། དེ་ལཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོན་མྗེད་ཀྤྱི་ཐོ་གུ་
གཞྤྱི་བཞག་དགོ། 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་ནཱ་ལཥ་ཕར་གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་དེ་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་སྫོད་དགོཔ་དང་།  ཡང་ན་ཐོ་བཀོད་
འགྗེམཥ་ཐོག་ལཥ་བསལ་གཏང་དགོ།  ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ོག་བཤད་ཡང་ན་ཞུ་ཡིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་དང་པ་ར་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་ཁུངཥ་ཡང་
ན་ལཥ་སྗེའྤྱི་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ། 

 
༢༣. ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ཐངཥ།  

ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཐད་རྤྱི་བ་རྤྱི་མྗེནམ་ལཥ་གཞུང་གིཥ་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་དགོཔ་
མྗེདཔ་དང་། ཡང་ན་དགོངཥ་དོན་དེ་ཚུ་གང་རུང་ལུ་མ་གནཥ་པའྤྱི་སབཥ་ནམ་ར་འབད་རུང་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་བཏོན་གཏང་ཆོག ། 
ཁག་འབག་པའྤྱི་གནཥ་ཡུན་མ་རྫོགཥ་པའྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་བཏོན་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་ཡང་ན་ཁག་འབགཔ་འདི་གིཥ་ཉུང་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་
༡ གི་ཧྗེ་མ་ལཥ་བར་ལན་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ལེགཥ་སར་བ་དང་སྫོབ་དཔོན་ཚུའྤྱི་ཐད་ཟླ་ངོ་༣ གྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་བར་ལན་འབད་དགོ། གལ་སྤྱིད་
བར་ལན་འབད་དགོ་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ནང་འཁོད་བར་ལན་འབད་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་བར་ལན་འབད་མ་ཚུགཥ་མྤྱི་འདི་གིཥ་བར་ལན་དུཥ་ཚོད་ནང་
འཁོད་ལུ་ཐོབ་པའྤྱི་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་རྗེ་སྫོད་དགོ། 
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དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་ཞུ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཡང་བར་ལན་འབད་དགོ་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་བྱྤྱིན་དགོ། 
 
༢༤. ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 

གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ལཱ་གཡོག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་རྒྱལ་གཞུང་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་དབང་འཛིན་དང་འབྗེལ་ཡོད་ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ་ལཥ་ོག་མྗེད་ལག་
ཁྱྗེར་ཐོབ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་རྐྱངམ་གཅིག་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་སྫོད་དགོ། 

 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།            ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
དན་གཥོ། ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་ཆ་ར་གིཥ་ཡིག་ཆ་དེའྤྱི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ། 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཆ་ཤཥ་༢ པ། དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
༡. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢. ལཥ་སྗེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
༣. ཁག་འབག་གནཥ་ཡུན། 
 ཀ།འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། (ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།) 
 ཁ།བསར་གཥོ་/ཡར་ཥེང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། (ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།) 
 
༤. ཁག་འབག་དབྱྗེ་བ།  གཏན་འཇགཥ།  མམ་བསབཥ།  དམྤྱིགཥ་བཥལ། 
༥. དངུལ་ཕོགཥ། 
གཞྤྱི་རྟྗེད་དངུལ་ཕོགཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཡིག་གཟུགཥ་ནང་།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
༦. ཁག་འབག་གི་འཐུཥ།(ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ལོ་ལྟར་ཡར་ཥེང་། (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
༧. འཐུཥ་གཞན། (ཐོབ་དབང་ཡོད་ན།) 
 ཀ། ཁྱད་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
 ཁ། སྤྱིག་གོའྤྱི་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 

ག། འྫོད་ཤུགཥ་ཀྤྱི་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
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ང་། ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
ཅ། དཀའ་འཐུཥ། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
ཆ། འཐུཥ་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན། དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 

  
(ཁ་གཥལ་བཀོད།) 
 ཡོངཥ་བསྫོམཥ། (༥+༦+༧) དངུལ་ཀམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། 
 
༨. ཕབ་ཆ། 
རང་ཥོའྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ།  གཥོ་བའྤྱི་ཞལ་འདེབཥ་དང་ཁང་ག་ (གཞུང་ཁྱྤྱིམ་སྫོད་དེ་ཡོད་ན་) ལ་ཥོགཥ་པའྤྱི་ཕབ་ཆ་ག་ར་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་
ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ། 
 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།      ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཆ་ཤཥ་༣པ། ས་ཚོགཥ། 
ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ། 
གན་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་དང་མཐུནམ་སྗེ་བཟྫོ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱིཥ་དབང་དགོཔ་ཨིན།  
མཐོ་གཏུགཥ། 
གཡོག་སྫོད་མྤྱི་དང་ ཡང་ན་ལཥ་གཡོགཔ་གང་རུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གང་རུང་ལཥ་འགལ་ཏེ་ མཐོ་གཏུགཥ་གང་རུང་འབད་དགོ་
པ་ཅིན་ ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་དང་ལེན་དང་ ནང་འགྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥར་རྐྱངམ་གཅིག་བསལ་ཆོག།  
གཤམ་གཥལ་གྤྱི་དཔང་པོ་འཛོམཥ་ཐོག་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་ལཥ་སྗེའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་དང་ཁག་འབགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཚེཥ་
གངཥ་ལུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོདཔ་ཨིན། 
 
ཁག་འབག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།  (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
དཔང་པོའྤྱི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ལཥ་སྗེའྤྱི་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་རྟགཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།   
དཔང་པོའྤྱི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
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འབྤྱི་ཤོག་༥/༣ ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

(ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འབྤྱི་ཤོག།) 

 

 
༡. མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢. ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣. སྗེཥ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤. མྤྱི་ཁུངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥. གཏན་འཇགཥ་ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༦. ད་ལྟྫོའྤྱི་ལྷན་ཁག་/ལཥ་སྗེ་/སྫོབ་གྲྭ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༧. ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་བསྫོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཀ། བསྫོ་བཞག་ཟླ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། བསྫོ་བཞག་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ག། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཅ། དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱི་/མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

  གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
  ཁག་འབག་འཐུཥ།གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་བརྒྱ་ཆ་ (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཆ། ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
༨. ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གྫོཥ་འཆར་ནང་གི་ཡུན་ཥེང་། 
 ཀ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ག། ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་ཞུ་བ་(ཟླ་གངཥ།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
 
*དངུལ་ཕོགཥ་མཐོ་ཤོཥ་སྫོད་ནི་དང་ཡང་ན་གནཥ་རྤྱིམ་མཐོ་བའྤྱི་ལཱ་འགན་སྫོད་ནིའྤྱི་གྫོཥ་འཆར་ཚུ་ག་ར་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལཥ་གནང་བ་
ལེན་དགོ། 
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ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གི་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ང་གིཥ་འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་གི་སབཥ་ལུ་ཡང་ན་མྫོཥ་མཐུན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ བསར་བཟྫོའྤྱི་
གན་ཡིག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ /རྫོང་ཁག་/ཁྫོམ་སྗེ་གིཥ་གནང་བ་སྒྲུབ་མྤྱི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རང་གིཥ་ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའྤྱི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་
གནཥ་ནི་ཨིན། 

 
 (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 

ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྫོན་ངོ་སྫོར། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམཥ་ཚོགཥ་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
དན་གཥོ།(ཡོད་ན།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གོངམ་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་རྟགཥ།  
མྤྱིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་གནང་བ་(འབྗེལ་བ་ཡོད་ན་ལཥ་སྗེའྤྱི་གནང་བ།)  
གནང་བ་གྲུབ།    
གོང་འཁོད་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འདི་ད་ལཥ་ཕར་ དོ་རུང་ཟླ་ངོ་ --------ལཥ་----------ཚུན་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད། 
 
གནང་བ་མ་གྲུབ།    
རྒྱུ་མཚན།     ཥ་གནཥ། 
ཟླ་ཚེཥ།       
ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།  

 

 



70 
 

 
༥༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༦ པ། སྤྱི་གཡོག་དང་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག། 

 
སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་བསྫོ་བཞག་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་འབྤྱི་ཤོག་༦/༡ པའྤྱི་
ནང་གཥལ་བཀོད་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ འབྤྱི་ཤོག་འདི་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ།  
 
སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་ཡུན་ཥེང་འདི་འབྤྱི་ཤོག་༦/༢ པ་ལྟར་ གཡོག་བཙུགཥ་ལཥ་སྗེ་འདི་གིཥ་གནང་དགོ་
འགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་འབྤྱི་ཤོག་འདི་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཟུར་དེབ་ ༦/ཀ། 
སྤྱི་གཡོག་འྫོག་གི་གཡོག་གནཥ། 

 
༡༽ ཡི་གུ་སྗེལ་ལེན་པ།    - ལཥ་སྗེ། (ཉུང་མཐའ་སྫོབ་རྤྱིམ་བརྒྱད་པའྤྱི་ཤེཥ་ཚད།) 
༢༽ རྫོན་འཕྱགཔ།     - སན་ཁང་། 
༣༽ ནད་ཤག་ལཥ་གཡོགཔ་ཕོ།   - སན་ཁང་། (ཉུང་མཐའ་སྫོབ་རྤྱིམ་བརྒྱད་པའྤྱི་ཤེཥ་ཚད།) 
༤༽ འཁྱུ་མྤྱི།     - ནང་སྫོད་མཐུན་རྐྱྗེན་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་སན་ཁང་དང་སྫོབ་ག།  
༥༽ གངམྫོ་རྤྱིཔ།     - རྒྱལ་ཡོངཥ་གྤྱིང་ག 
༦༽ གྲུ་པ།      - རྒྱལ་ཡོངཥ་གྤྱིང་ག 
༧༽ ཐབ་ཚངཔ། ཡང་ན་ཁབ་ཟཥཔ།   - གཙུག་སྗེ་དང་སན་ཁང་། 
༨༽ རྫོ་རཥཔ།     - ལམ་ཥེལ་ལཥ་ཁུངཥ། ཡང་ན་རྫོང་ཁག 
༩༽ ཁང་གེར།      - རྫོང་ཁག  
༡༠༽ བང་རྔ་རྡུང་མྤྱི།    - རྫོང་ཁག  
༡༡༽ ཀྤྱིང་ཀྤྱི་རྡུང་མྤྱི།     - རྫོང་ཁག  
༡༢༽ རྒྱ་གྤྱིང་འཕུ་མྤྱི།    - རྫོང་ཁག 
༡༣༽ ཥ་འཇལ་ཥ་ཁོངཥ་ལཥ་རྫོགཥ།  - འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ། 
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           ཟུར་དེབ་༦/ཁ། 
གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག་འྫོག་གི་གཡོག་གནཥ། 

༡༽ ཕྱགམ་འཕྱག་མྤྱི། (སམ་/རྫོནམ།) 
༢༽ དང་གཞགཔ་ཕོ་དང་མྫོ། 
༣༽ སྲུང་རྒྱབ། (སྤྱིར་བཏང་།) 
༤༽ བདག་འཛིན་པ། (རྤྱི་སྲུངཔ། མྗེ་སྲུངཔ། ཆུ་གེར། ནུབ་སྲུངཔ། མགྫོན་ཁང་། ཨ་ལུ་བཅོལ་ཁང་།) 
༥༽ ཨ་དྲུང་། 
༦༽ ཞྤྱིང་ལཱཔ། 
༧༽ ལཥ་རྫོགཥ།  
 ཀ། ཆུ་གཡུར་ཥེལ་མྤྱི།  
 ཁ། མཛོད་ཁང་། གནམ་གཤིཥ་རྤྱིག་པ། འཇལ་ཆཥ་དང་གཏང་ཆཥ། 
 ག། ཆུ་རལ་ཁང་། 
 ང་། བརྟག་དཔྱད་ཁང་ མཐུན་རྐྱྗེན་དང་། 
 ཅ། ཟུར་བརྟག 
༨༽ ཥེམཥ་ཅན། ་གཥོའྤྱི་ལཥ་རྫོགཥ། 
༩༽ ཅ་དམ་དང་ཅ་ཁལ་གྤྱི་སྲུང་རྒྱབ།  
༡༠༽  ལྡུམ་ར་གེརཔ། 
༡༡༽  ཤ་ལྟ་མྤྱི།  
༡༢༽  ལག་གཡོགཔ། 
༡༣༽  ར་འབྫོག་ལཥ་གཡོགཔ། 
༡༤༽ མགརཝ། 
༡༥༽ རྩྭ་རྔ་མྤྱི། 
༡༦༽ ཨ་ལུ་གཅེཥ་སྫོང་པ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༦/༡ ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

སྤྱི་གཡོག་དང་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག། 

 

 
 
༡. གན་ཡིག།  
༡.༡ གན་ཡིག་འདི་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་) ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེ་) དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་

འདི་ད་ལཥ་ཕར་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ཟྗེར་སབ་མྤྱི་འདི་དང་མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འཆང་མྤྱི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ད་ལཥ་ཕར་ལཥ་གཡོགཔ་ཟྗེར་བའྤྱི་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་གན་ཡིག་བཟྫོ་དནོ་དེ་ཡང་། 

༡.༢ ཁོ་ཡང་ན་མྫོ་གིཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྗེ་ལཥ་སྗེ་ལུ་ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ལཥ་སྗེ་གིཥ་དུཥ་དང་དུཥ་སུ་དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཀོལ་བའྤྱི་ལཱ་
དང་ ཡང་ན་ཥ་གནཥ་ ཡང་ན་ལཥ་ཁུངཥ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་དགོ།  

༡.༣ ཁོ་ཡངན་མྫོ་གིཥ་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ཏེ་ དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་བསྫོམཥ་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་དགོ། (དུཥ་
ཡུན་འདི་ ནཱ་ལཥ་ཕར་ ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་སྗེ་བརྤྱི་ནི་ཨིན།) 

 
༢ དངུལ་ཕོགཥ་དང་ཁེ་ཕན། 
༢.༡ དངུལ་ཕོགཥ།  
༢.༡.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱི་ཉུང་ཤོཥ་འདི་ལུ་ གཏན་འབེབཥ་འབད་དགོཔ་དང་ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་

ཥེང་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 
༢.༡.༢ གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གཞུང་གིཥ་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་ག་ཚད་ཉུང་ཤོཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོཔ་དང་ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་

གི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
༢.༡.༣ བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ བསྫོ་བཞག་འབད་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཁག་འབག་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་

མྗེད།  
༢.༡.༤ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་འཁོར་ལམ་ལཥ་དོ་ལམ་ིནམ་གཅིག་གི་ཥ་ཁར་ གཡོག་གནཥ་ནང་འགྫོ་དགོ་པ་ཅིན་ 

དཀའ་འཐུཥ་འདི་ གཞུང་གིཥ་ཁ་མཐོའྤྱི་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ།  
༢.༢  ངལ་གཥོ་དང་འགྫོ་འགྲུལ། 

ལམ་ཡིག་ངོ་པར་སར། 
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༢.༡.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡང ་ན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་དགོངཥ་དོན་ཚུའྤྱི་ཁྱབ་
དབང་འྫོག་ བསྫོ་བཞག་འབད་མྤྱི་འདི་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་ དོན་ཚན་༦ .༧.༢ པ་དང་འཁྤྱིལ་
ཏེ་ ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

༢.༡.༢ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་ལུ་གནཥ་ཥོར་གྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད།   
༢.༣  གཥོ་བའྤྱི་མཐུན་རྐྱྗེན། 
༢.༣.༡ སན་བཅོཥ་མཐུན་རྐྱྗེན་འདི་ གཥོ་བའྤྱི་ལྷན་ཁག་གི་བཅའ་ཡིག་ནང་ གཥལ་བཀོད་འབད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གཞུང་གིཥ་གནང་དགོ།  
༢.༤  སྫོད་ཁྱྤྱིམ། 
༢.༤.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གི་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་འདི་རང་གིཥ་ར་བཅའ་སྤྱིག་རྐྱབ་དགོ།ཨིན་རུང་ གཞུང་གིཥ་སྫོད་ཁྱྤྱིམ་གནང་པ་

ཅིན་ཁང་ག་འདི་གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བཏོག་དགོ།  
༢.༥  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ། འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ། ེན་བཅོལ།  
༢.༥.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་དང་འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་ དེ་ལཥ་ེན་བཅོལ་ཚུ་ གནཥ་

བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  
༢.༦  ཕབ་ཆ། 
༢.༦.༡ ཁྤྱིམཥ་དང་བསྟུན་པའྤྱི་ཕབ་ཆ་ཚུ་ག་ར་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  
༢.༧  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན།  
༢.༧.༡ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་རྗེ་འཁོརཝ་ད་ མཐའ་མཇུག་གི་ཟླ་ངོ་གི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་

གཞྤྱི་ག་ཨིན་མྤྱི་རྗེ་སྫོད་དགོ།གལ་སྤྱིད་ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ གཡོག་ནང་ལུ་ཚེ་ལཥ་འདཥ་རུང་ དགོངཥ་
ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ལཱ་གཡོགཔ་དེ་གི་ངོ་ཚབ་སྗེ་བཏོན་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཅིག་ལུ་སྫོད་ཆོག 

༢.༧.༢ ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཁག་འབག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ནང་འཁོད་དང་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ཡིད་ཚིམ་
ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་ཀྤྱི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥལ་ར་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཟླ་ངོ་༡གི་སྔ་གོང་ལཥ་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་
འདི་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ། 

༢.༧.༣ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་གིཥ་ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་གཏང་པའྤྱི་ནམ་དུཥ་ལུ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་
ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ། ཨིན་རུང་ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁག་འབག་འདི་ལཱའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་མྗེད་མྤྱི་
དང།ཡང་ན་སྫོད་ངན་ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་འགལ་བའྤྱི་གནད་དོན་གུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ཆ་མྗེད་བཏང་པ་ཅིན་དགོངཥ་ཞུ་གཥོལ་རའྤྱི་
ཐོབ་དབང་མྗེད། 

༢.༧.༤ ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱྗེན་རྗེ་བྱུང་པ་ཅིན་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ཡིད་ཚིམ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་
འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ལཥ་གཡོགཔ་དེའྤྱི་གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་སྫོད་དགོ། 

༣ ཡུན་ཥེང་། 
༣.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་ཡུན་ཥེང་འདི་ གཡོག་བཙུགཥ་ལཥ་སྗེ་འདི་གིཥ་གནང་དགོ།  
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༣.༢ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་དང་ ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་ཆ་ར་ཁ་འཆམ་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་
ཏེ་ ལོ་ངོ་༢ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་ལཥ་མ་བརལ་བའྤྱི་ནང་འཁོད་ནང་ ཡུན་ཥེང་ཡངན་བསར་གཥོ་འབད་ཆོག  

༣.༣ ཡུན་ཥེང་འདི་སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ལཥ་འགལ་བ། ལོག་པའྤྱི་སྙན་ཞུ། གཡོ་སྫོད་གང་རུང་གི་ེཥ་ཐོ་མྗེད་པའྤྱི་གཡོག་རབཥ་གཙང་མ་ཡོད་མྤྱི་དང་ ཞྤྱི་
གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་ལཥ་འགལ་བ་སྗེ་ བརྤྱི་བཏུབ་པའྤྱི་བྱ་ངན་ག་ནི་ཡང་མྗེད་མྤྱི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གནང་དགོ།  

༣.༤  ལཱ་ཤུལ་འདི་ ཡུན་ཥེང་གི་དོན་ལུ་ ཚད་གཞྤྱི་གཙོ་བོ་ཅིག་སྗེ་ཆ་བཞག་དགོ། 
 
༤ ལཱ་གཡོག་ཆ་མྗེད། 
༤.༡ ལཱ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་ཚངམ་ལཥ་ ལཱ་གཡོག་ཆ་མྗེད་གཏང་དགོ་པའྤྱི་རྗེ་འདོད་སྗེད་མྤྱིའྤྱི་ར་ཕན་འདི་གིཥ་ ཉུང་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་ལཥ་བར་

སྐུལ་འབད་དགོ། 
༤.༢ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་ གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་འདི་གལ་སྤྱིད་སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ བདག་སྫོང་

གི་ེཥ་སྫོད་འབད་ཡོདཔ་སྗེ་ཐོན་པ་ཅིན་ལཱ་གཡོག་འདི་བར་སྐུལ་མ་བྱྤྱིན་པར་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག  
༤.༣ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ དགོཥ་མཁོ་མྗེདཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ཡངན་གཞུང་གིཥ་ལཱ་གཡོག་འདི་ ཕྱྤྱིར་སྫོད་

འབད་ནི་གི་གྫོཥ་ཐག་གཅད་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག  
 
གཤམ་གཥལ་གྤྱི་དཔང་པོ་འཛོམཥ་ཐོག་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་དང་ལཥ་གཡོགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིཥ་གནམ་ལོ་་་་་་་་
་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་ལུ་གཤམ་གཥལ་ལྟར་དུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོདཔ་ཨིན།  
 
ཁག་འབག་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
ཚེཥ།   ཟླ།   ལོ།  (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
 
འཛོམཥ་དཔང་གི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་རྟགཥ། 
ཚེཥ།   ཟླ།   ལོ།   
 
འཛོམཥ་དཔང་གི་རྟགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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འབྤྱི་ཤོག་༦/༢ ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

(སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འབྤྱི་ཤོག) 

 

 
༡ མྤྱིང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢ མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣ སྗེཥ་ཚེཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤ མྤྱི་ཁུངཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥ གཏན་འཇགཥ་ཁ་བྱང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༦ ད་ལྟྫོའྤྱི་ལྷན་ཁག ལཥ་སྗེ། སྫོབ་གྲྭ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༧ ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་གཡོག་བསྫོཥ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཀ། གཡོག་བསྫོཥ་ཟླ་ཚེཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། གཡོག་བསྫོཥ་ཡིག་ཨང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ག། གོ་གནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱི་/མམ་བསབཥ་དངུལ་ཕོགཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཅ། གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཆ། ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
༨ ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་ཞུ་དགོཔ། (ཟླ་གངཥ་བཀོད།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་གི་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་གི་སབཥ་ལུ་ཡང་ན་མྫོཥ་མཐུན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ བསར་བཟྫོ་
གྲུབ་པའྤྱི་གན་ཡིག་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་གནཥ་ནི་ཨིན།ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་གཥརཔ་འདི་ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་གནང་བ་གནང་དགོ།  
 
(ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།)  
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ།   
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྫོན་ངོ་སྫོར། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམཥ་ཚོགཥ་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
དན་གཥོ།(ཡོད་ན།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གོངམ་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་རྟགཥ།  
མྤྱིང་། 
 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་གནང་བ་(འབྗེལ་བ་ཡོད་ན་ལཥ་སྗེའྤྱི་གནང་བ།)  
གནང་བ་གྲུབ།   
གོང་འཁོད་ཁག་འབག་ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་འདི་ད་ལཥ་ཕར་ དོ་རུང་ཟླ་ངོ་  --------ལཥ་----------ཚུན་
གནང་བ་གྲུབ་ཡོད། 
གནང་བ་མ་གྲུབ།   
རྒྱུ་མཚན། 
 
ཥ་གནཥ། 
ཟླ་ཚེཥ།       

ཐིའུ་དང་མྤྱིང་རྟགཥ། 
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༦༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༩ པ། གཡོག་ཐོག་གི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ། 
ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར། 
གོ་གནཥ་ག་ར་གི་ནང་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་འབྤྱི་ཤོག་༩/༡ པ། འབྤྱི་ཤོག་༩/༢ པ། འབྤྱི་ཤོག་༩/༣ པ། བཀང་དགོཔ་
ཡོདཔ་ལཥ་ འབྤྱི་ཤོག་འདི་བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
མྤྱི་ངོམ་ཅིག་གིཥ་གནང་བ་ཅན་གྤྱི་སྫོང་བརར་འདི་  མཇུག་བསྡུ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་༩/༤ པ།སྫོང་བརར་གྤྱི་སྙན་ཞུའྤྱི་འབྤྱི་
ཤོག་༩/༥ པ། བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག་༩/༦ པ་ཚུ་བཀང་དགོཔ་ཡོད། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་སྫོང་བརར་ནང་གཏངམ་ད་ ལཥ་སྗེ་གིཥ་གནང་ཆའྤྱི་ཡི་གུ་སྫོད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་འདི་དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཟུར་སྦྲགཥ་༩/༡ ། 
ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་གདམ་འཐུ་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག་༩/༧ བཀང་དགོ། 
སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་གཥལ་བསགཥ་ཀྤྱི་དཔེ་ཚད་ཟུར་སྦྲགཥ་༩/༢། 
སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ་ཟུར་སྦྲགཥ་༩/༣། 
འབྤྱི་ཤོག ༩/༨ གན་ལེན་འབྤྱི་ཤོག་བཀང་དགོ། 
འབྤྱི་ཤོག ༩/༩ སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གདམ་འཐུའྤྱི་སྤྱིག་བཀོད་དེ་བཀང་དགོ། 
འབྤྱི་ཤོག ༩/༡༠ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་སྫོབ་སྫོང་གི་འཛུལ་ཞུགཥ་སྙན་ཞུ་ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
 

ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར། 
ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིཥ་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གདམ་འཐུའྤྱི་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག་༩/༧ པ་འདི་བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོ། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་༩/༤  པ་ཚུ་བཀང་དགོཔ་
ཡོདཔ་ལཥ་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
གན་ལེན་གྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་༩/༨ པ་གུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོ། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་སྫོང་བརར་ནང་གཏངམ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་གནང་ཆའྤྱི་ཡི་གུ་སྫོད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་འདི་དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡོད། 
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ཟུར་དེབ་༩/ག། 
ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་གདམ་འཐུ་བསར་ཞྤྱིབ་འབྤྱི་ཤོག། 

(སྫོང་བརར་གྤྱི་གདམ་འཐུའྤྱི་གནང་བའྤྱི་དོན་ལུ་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།) 
༡. མྤྱི་ངོའྤྱི་ཁ་གཥལ། 
 ཀ། མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། (ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།) 
 ཁ། གལ་སྤྱིད་མྤྱི་ངོ་གཅིག་ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ཡོད་ན་མྤྱི་ངོམ་གྤྱི་ཁ་གཥལ་ཚུ་ཤོག་ལེབ་ཥོ་ཥོ་ཅིག་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད། 
༢. ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་འྫོཥ་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའྤྱི་དཔྱད་ཐོ། (ཁཥ་ལེན་གྤྱི་དོན་ལུ་ཨིན་རྟགཥ་བཀལ།) 
 མྤྱི་ངོམ་འདི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་གཡོག་ནང་མྗེན་པར་གཏན་འཇགཥ་ཀྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ཨིན་མཥ། (དོན་ཚན་༩.༦.༢.༡) 
 ལཥ་རྤྱིམ་འདི་ཁོ་ཡང་ན་མྫོ་གི་ལཱ་དང་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་དང་གཅིག་ཁར་འབྗེལ་བ་འདུག (དོན་ཚན་༩.༦.༢.༢) 
 མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་མཥ་ཚོན་དུཥ་ཡུན་ཚང་ནུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ཨིན་ན་ (དོན་ཚན་༩.༦.༢.༣) པ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
 གདམ་ཁ་གྲུབ་པའྤྱི་ལཥ་རྤྱིམ་འདི་སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད།  ལྫོགཥ་གྲུབ་གཞྤྱི་བཀོད་དང་ལོ་ལྟར་གྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འཆར་གཞྤྱི་(དོན་ཚན་༩.༣.༣) པ་དང་

མཐུནམ་སྗེ་འདུག། 
 གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་གྤྱིཥ་ལེན་ཡོད་པའྤྱི་སྫོང་བརར་གྤྱི་གངཥ་ཁ་འདི་དབྱྗེ་དཔྱད་འབད་ནུག (དོན་ཚན་༩.༣.༤) 
 མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་ཟུར་དེབ་༩/ཀ་  པ་དང་འཁྤྱིལ་ཡུན་ཐུང་ཡང་ན་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་ལེན་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ཉུང་མཐའ་དགོ་པའྤྱི་སྫོང་བརར་གྤྱི་བར་ཡུན་

དགོཥ་མཁོ་འདི་བསྒྲུབཥ་ནུག 
 མྤྱི་ངོམ་འདི་དགོངཥམ་མ་ཞུ་བའྤྱི་སྔ་གོང་ལུ་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་ནིའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༦འདུག (དོན་ཚན་༩.༦.༢.༥) 
 མྤྱི་ངོམ་འདི་སྫོང་བརར་གཞན་ཅིག་ནང་གདམ་འཐུ་འབད་འབདཝ་མྗེད། (དོན་ཚན་༩.༦.༣.༡) 
 སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་ངོཥ་ལེན་ཡང་ན་མགྫོན་བརའྤྱི་ཡི་གུ་བདེན་སྫོར་འབད་ཡི། 
 སྤྗེལ་ཁང་བདེན་སྫོར་འབད་ཡི། 
 སྫོབ་སྫོང་གི་ནང་དོན་བདེན་སྫོར་འབད་ཡི། 
 དོན་ཚན་༩.༦.༣.༤ པ་དང་འཁྤྱིལ་འདཥ་པའྤྱི་སབཥ་གཡོག་གི་སྫོར་བདེན་སྫོར་འབད་ཡི། 
 དོན་ཚན་༩.༦.༣.༥ པ་དང་འཁྤྱིལ་འདཥ་པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་སྫོར་བདེན་སྫོར་འབད་ཡི། 
 ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ཀྤྱི་ཆ་གནཥ་བདེན་སྫོར་འབད་ཡི། 
 རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ཀྤྱི་ཆ་གནཥ་བདེན་སྫོར་འབད་ཡི། 
 གཥོ་བའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་བདེན་སྫོར་འབད་ཡི། 
 
 འྫོཥ་ཚད་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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༣. གདམ་འཐུའྤྱི་མྤྱི་ངོ་གནང་བ་འགྲུབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ལཥ་སྗེ་ལཥ་ཁཥ་ལེན། (ཁཥ་ལེན་གྤྱི་དོན་ལུ་ཨིན་རྟགཥ་བཀལ།) 
 ལཥ་སྗེ་གིཥ་མྤྱི་ངོམ་འདི་ལུ་འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་བྱྤྱིན་དགོ། 
 ལཥ་སྗེ་གིཥ་མྤྱི་ངོམ་འདི་སྫོང་བརར་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་འབྲུག་ལུ་ལོག་ཡོདཔ་ལྟ་རྟྫོག་འབད་དེ་ངེཥ་བརྟན་བཟྫོ་དགོ། 
 ལཥ་སྗེ་གིཥ་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ་གྤྱི་ལཥ་རྤྱིམ་ཚུ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་ཡོདཔ་ངེཥ་བརྟན་བཟྫོ་དགོ། 
 སྫོང་བརར་འདི་གིཥ་མྤྱི་ངོམ་དང་ཡིག་ཚང་གི་གྲུབ་འབཥ་ལུ་ཕན་ནུཥ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ལཥ་སྗེ་གིཥ་དུཥ་མཚམཥ་ཀྤྱི་ལྟ་རྟྫོག་དང་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་

འགོ་འདྗེན་འཐབ་དགོ། 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་གྫོཥ་ཐག 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་གྫོཥ་ཐག། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གལ་སྤྱིད་གདམ་འཐུ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འགལཝ་སྗེ་འགོ་འདྗེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་། རྤྱིམ་ཨང་༣ པ་
ཡན་ཆད་ཀྤྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྒྲུབཥ་ཏེ་མྗེད་པ་ཅིན་ བདག་སྫོང་དང་སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་བྱ་ལེན་གྤྱི་འགན་འཁྤྱི་འདི་ མམ་རྟགཥ་བཀོད་མྤྱིའྤྱི་འགོ་དཔོན་བརྤྱིཥ་ཏེ་ 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་འཐུཥ་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ཕོག། དེ་འབདཝ་ལཥ་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་འདི་འྫོཥ་འབབ་ཚད་གཞྤྱི་དང་ དཔྱད་ཐོའྤྱི་དགོཥ་མཁོ་ཚུའྤྱི་སྫོར་ལཥ་ 
མ་བཏུབ་བཏུབ་སྗེ་གོ་བར་སྫོད་དགོ། 
 
  བཟྫོ་སྤྱིག་འབད་མྤྱི། (མྤྱིང་རྟགཥ།) 
  གདམ་འཐུའྤྱི་མྤྱི་ངོ་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་མྤྱིང་། 
  སྤྱི་ཚེཥ། 
 
དན་ཐོ།  
 དོན་ཚན་༩.༤.༣.༥ ལཥ་༩.༤.༣.༨ པ་དང་འཁྤྱིལ་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ིན་གངཥ་༥ དང་དེའྤྱི་འྫོག་རྒྱུ་གི་དུཥ་ཡུན་གྤྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡུན་

ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་ཞུ་ཡིག། ཡང་ན་གདམ་འཐུའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་དང། ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་འབྤྱི་ཤོག་ཚུ་བཀང་མྤྱི་དགོ། 
 འབྤྱི་ཤོག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་མྤྱི་ངོམ་གྤྱིཥ་ཕུལ་ཡོད་པའྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་གདམ་འཐུའྤྱི་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག་འདི་ཐོ་བཞག་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་བཙུགཥ་

དགོ། 
 གལ་སྤྱིད་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་འདི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་བ་གྲུབ་སྟྗེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྗེ་ཡོད་ན་འདི་འཕྫོ་ལཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་

ལུགཥ་ནང་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་དགོ།  
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འབྤྱི་ཤོག་༩/༡ ། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གདམ་འཐུའྤྱི་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག། 
(མྤྱི་ངོམ་གྤྱིཥ་བཀང་དགོཔ།) 
མྤྱི་ངོམ་གྤྱི་ཁ་གཥལ། 
 མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་ལེན་ཡོདཔ། 
རྤྱིམ་ཨང་ སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་། སྤྗེལ་ཁང་/ཁྫོམ་/རྒྱལ་ཁབ། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ། ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ། དུཥ་ཡུན། མ་དངུལ་བྱྤྱིན་མྤྱི། 
༡      
༢      
༣      
 
ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ལེན་ཡོདཔ། (ཧྗེ་མ་ལེན་ཡོད་པའྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་༣) 
རྤྱིམ་ཨང་ སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་། སྤྗེལ་ཁང་/ཁྫོམ་/རྒྱལ་ཁབ། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ། ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ། དུཥ་ཡུན། མ་དངུལ་བྱྤྱིན་མྤྱི། 
༡      
༢      
༣      
 
སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཐབཥ་ཡིག་ཆ་ཚུ། (རྟགཥ་བཀལ་ ཡང་ན་འབྗེལ་བ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཥ་སྟྫོང་བཀང་།) 
 ཆ་གནཥ་ཅན་གྤྱི་ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
དཔྱད་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཆ་གནཥ་ཅན་གྤྱི་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
དཔྱད་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 འབྲུག་གཞུང་གིདབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིཥ་སྫོད་ཡོད་པའྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་བདེ་ཁམཥ་ལག་ཁྱྗེར། 
དཔྱད་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་འདི་ལཥ་ངོ་སྫོར་ཡི་གུ་ཡང་ན་འཛུལ་ཞུགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་བདེན་རྟགཥ་ཀྤྱི་ཡི་གུ། 
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 སྤྗེལ་ཁང་གི་སྫོབ་སྫོང་གི་ནང་དོན་དང་ལཥ་རྤྱིམ། (གལ་སྤྱིད་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པ་ཅིན) 
 གྫོགཥ་རམ་པ་ལཥ་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་མ་དངུལ་ངེཥ་ཏིག་ཡོད་པའྤྱི་བདེན་སྫོར། 
 ཡིག་ཆ་གཞན། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་ངོཥ་ལེན་ཡི་གུ་དང་འཁྤྱིལ་ གྫོཥ་འཆར་བཙུགཥ་པའྤྱི་སྫོང་བརར་གྤྱི་ཁ་གཥལ། 
 ཀ། སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 ཁ། སྤྗེལ་ཁང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
  ཁྫོམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒྱལ་ཁབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 ག ། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ང་། མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ ཡང་ན་དུཥ་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 ཅ། མ་དངུལ་བྱྤྱིན་མྤྱི། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
ང་གིཥ། (ཁཥ་ལེན་གྤྱི་རྟགཥ་བཀལ།) 
 གོང་འཁོད་བར་དོན་ཚུ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་འཛོལ་བ་མྗེདཔ་སྗེ་ཡོད། 
 ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་རྤྱིཥ་སྫོད་འབད་ནི་དང་ ང་མྗེད་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ ཞབཥ་ཏོག་སྫོད་ནི་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་མྗེདཔ་ངེཥ་བརྟན་བཟྫོ་ནི་ཨིན། 
 གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ འདི་འཕྫོ་ལཥ་ལོག་འྫོང་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ ལཥ་སྗེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། 
 འབྤྱི་ཤོག་ ༩/༤ པའྤྱི་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་ཡི་གུ། 
 འབྤྱི་ཤོག་ ༩/༥ པ་ལྟར་ སྫོང་བརར་གྤྱི་སྙན་ཞུ། 
 འབྤྱི་ཤོག་ ༩/༦ པ་ལྟར་ བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག་དང་། 
 འབྗེལ་ཡོད་ལག་ཁྱྗེར། 

(མྤྱི་ངོམ་གྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ།) 
ཚེཥ་གངཥ།  
དན་ཐོ། 
 རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ མྤྱི་ངོམ་ཚུ་གིཥ་ ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་
དང་གཥོ་བའྤྱི་བདེ་ཁམཥ་ལག་ཁྱྗེར་ཚུ་སྟྫོན་མྤྱི་དགོ། 
 ལཥ་སྗེ་གིཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་གི་བར་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་དགོ། དེ་འབདཝ་ལཥ་ མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་ ཞྤྱི་
གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་གི་རང་ཥོའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མྗེདཔ་ངེཥ་བརྟན་བཟྫོ་དགོ།  
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འབྤྱི་ཤོག་༩/༢ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་གནང་བའྤྱི་ཡི་གུ། 

 

ཡིག་སྫོད་ཨང་།                སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ། 
 
འགོ་འཛིན་མཆོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ཥ་གནཥ།) 
 
གནད་དོན། གནང་བའྤྱི་ཡི་གུ། 
 
ཞུ་དོན་དེ་ནི་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་སྗེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་) ཀྤྱིཥ་/གིཥ་/གྤྱིཥ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་) ཀྤྱི་/གི་/གྤྱི་ ་་་་་་་་་་་་་་ (གོ་
གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་) ངོམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (མྤྱིང་) ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་
གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྤྗེལ་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འགོ་བཙུགཥ་དང་མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེ་/ཟླ་/ལོ་) ལཥ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེ་/ཟླ་/ལོ་) ཚུན། 
མ་དངུལ་བྱྤྱིན་མྤྱི་ལཥ་སྗེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་དང་གཞུང་འབྗེལ་ལམ་ཡིག་སྫོད་ཐམ་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་ ཡང་ན་ལཥ་ཚན་ཚུ་དང་འབྗེལ་བ་
འཐབ་དགོ་པའྤྱི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་བྱྤྱིན་དགོ། 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་/ལཥ་ཚན། 

འད། 
༡༽ ཕྱྤྱི་འབྗེལ་ལྷན་ཁག་གི་ལམ་ཡིག་སྫོད་ཐམ་ལཥ་ཚན་ལུ་ གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་ལམ་ཡིག་སྫོད་ཐམ་གནང་དོན་ཆེད། 
༢༽ རྤྱིཥ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལུ། (འབྗེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ལཥ་ཐོབ་ལམ་ཚུ་གནང་ནིའྤྱི་དོན་ལུ) 
༣༽ འབྗེལ་ཡོད་མྤྱི་ངོམ་ལུ། 
༤༽ སྗེར་གྤྱི་ཡིག་སྫོད་ནང་།   
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འབྤྱི་ཤོག་༩/༣ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་འབྤྱི་ཤོག 

 

 
འབྲུག་གཞུང་གི་གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་གདམ་ཁའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཅིག་ཨིནམ་ལཥ་ མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
 རྒྱལ་ཁབ། ལཥ་སྗེ་དང་ཡང་ན་རང་རྐྱང་ལུ་ཕན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཡོན་ཏན་དང་རྤྱིག་རལ་ཚུ་ག་དེ་དག་དག་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་སང་བརྫོན་འབད་དེ་ལེན་དགོ། 
 སྤྗེལ་ཁང་གྤྱིཥ་ངོཥ་ལེན་དང་ རང་གི་གནཥ་སྟངཥ་མཐུན་པའྤྱི་བྱ་སྫོད་ལུ་གནཥ་དགོ། 
 སྤྱིད་དོན། ཁྤྱིམཥ་འགལ་ ཡང་ན་ཚོང་ལཱ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགཥ་ནི་ལཥ་འཛེམ་དགོ། 
 གནང་བའྤྱི་ཡི་གུ་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མྤྱི་གི་སྫོང་བརར་ ཡང་ན་སྤྗེལ་ཁང་ཚུ་ཥོར་མྤྱི་ཆོག 
 གནང་བའྤྱི་ཡི་གུ་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་བའྤྱི་དུཥ་ཡུན་གྤྱི་ནང་འཁོད་ སྫོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་དང་། 
 སྫོང་བརར་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་ཡི་གུ། སྫོང་བརར་གྤྱི་སྙན་ཞུ། བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག་དང་ལག་ཁྱྗེར་ (གལ་

སྤྱིད་ འབྗེལ་བ་ཡོད་ན་) ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ འདི་འཕྫོ་ལཥ་ལོག་འྫོང་སྟྗེ་ ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་ ཡང་ན་ལཥ་ཚན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 
 
མྤྱི་ངོའྤྱི་མྤྱིང་། 
ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། 
གྫོག་འཕྤྱིན། 
གྫོ་བུར་གྤྱི་གནཥ་སྟངཥ་སབཥ་ལུ་འབྗེལ་འཐབ་ཨང་། 
 
མྤྱིང་རྟགཥ་དང་ཚེཥ་གངཥ། 
ཁ་བཀོད་བྱྤྱིན་མྤྱི། 
མྤྱིང་། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། 
མྤྱིང་རྟགཥ་དང་ཚེཥ་གངཥ།  
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འབྤྱི་ཤོག་༩/༤ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཚོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ར་དོན། སྫོང་བརར་(ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་) མཇུག་བསྡུ་སྟྗེ་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་ཡི་གུ། 
 
ཞུ་གཥོལ། དེ་ཡང་ སྫོབ་སྫོང་གནང་ཆའྤྱི་ཡིག་གུ་ཡང་ན་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་གནང་བའྤྱི་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་
གཤམ་འཁོད་མྤྱིང་རྟགཥ་ཅན་མ་རང་གིཥ་ སྫོང་བརར་མཐར་འཁྱྫོལ་ཅན་སྗེ་མཇུག་བསྡུ་སྟྗེ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་ (ིན་) ་་་་་་་་་(ཟླ) ་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལོ)ལུ་ཡུན་
ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་ལཥ་སྗེ་དང་། ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  
གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མམ་སྦྲགཥ་འབད་དེ་ཡོད། (ཨིན་རྟགཥ་བཀལ་གནང་།) 
 འབྤྱི་ཤོག་༩/༥ པ་ལྟར་སྫོང་བརར་སྙན་ཞུ། 
 འབྤྱི་ཤོག་༩/༦ པ་ལྟར་བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག  
 སྫོང་བརར་མཐར་འཁྱྫོལ་ཅན་སྗེ་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད། 
 ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་འབྗེལ་བ་ཡོད་ན་ལག་ཁྱྗེར་ཡང་ན། 
 ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་ཥོར་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་གནང་བའྤྱི་ཡི་གུ་(ཞྤྱིབ་འཚོལ་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་) 

དང་སྦྲགཥ་ཏེ་སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་ལག་ཁྱྗེར་ཡང་ན་མམ་བསབཥ་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཤོག་དང་། ཞྤྱིབ་འཚོལ་གྤྱི་བཅུད་སྡུད་ཡང་ན་ཞྤྱིབ་འཚོལ་གྤྱི་འད། 
 
བཀའ་དྤྱིན་ཆེ། 
 
(མྤྱི་ངོའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ།) 
མྤྱིང་། 
ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ། 
ལཥ་སྗེ།  
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འབྤྱི་ཤོག་༩/༥ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
སྫོང་བརར་སྙན་ཞུ། 

(ཡུན་རྤྱིང་དང་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར།) 

 

 
ང་གིཥ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཁ་གཥལ་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་ཡོད། 
༡. སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་གནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
༢. ཥ་གནཥ། (སྤྗེལ་ཁང།ཁྫོམ་སྗེ།རྒྱལ་ཁབ།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣. འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
༤. མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་དང་དུཥ་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
༥. སྙན་ཞུ།(དགོ་པ་ཅིན་ཤོག་ལེབ་ཁ་སྫོར་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་།) 
ཀ། སྫོང་བརར་སབཥ་ཀྤྱི་སྫོབ་སྫོང་ཡང་ན་ཆོཥ་ཚན་ལྷབ་ཡོད་མྤྱི་ཚུའྤྱི་འགྗེལ་བཤད་རྐྱབ། 
ཁ། ལཥ་སྗེའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་དོན་སྤྱིན་ཅན་སྗེ་ཧྗེང་སལ་སྫོད་ཐབཥ་ཡར་དག་གཏང་ནིའྤྱི་ནང་སྫོབ་སྫོང་འདི་ནང་ལཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་རྤྱིག་རལ་ཚུ་ག་

དེ་སྗེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ནའྤྱི་གྫོཥ་འཆར་བཀོད། 
 
 
 

མྤྱིང་རྟགཥ་དང་ཚེཥ་གངཥ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༩/༦ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག། 

 

་       (མྤྱི་ངོམ་ཅིག་གྤྱིཥ་སྫོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་བཀང་དགོཔ།) 
 
སྫོང་བརར་གྤྱི་མྤྱིང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
སྤྗེལ་ཁང་གི་མྤྱིང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དབྱྗེ་བ། ཆ་གནཥ་སྫོམ་
ཡོད། 

ཆ་གནཥ་
ཡོད། 

བར་
གནཥ། 

ཆ་གནཥ་
མྗེད། 

ཆ་གནཥ་ར་ལཥ་
མྗེད། 

ང་གིཥ་སྫོང་བརར་འདི་འབྗེལ་བ་ཡོདཔ་སྗེ་མཐོང་ཅི།      
སྫོང་བརར་འདིའྤྱི་དོན་ལུ་མྤྱི་ངོམ་ལེ་ཤ་གཏང་ནིའྤྱི་ནང་ང་གིཥ་རྒྱབ་སྫོན་འབདཝ་ཨིན།      
ང་གིཥ་སྤྗེལ་ཁང་འདི་ སྫོང་བརར་འདིའྤྱི་དོན་ལུ་འྫོཥ་འབབ་ཆེ་ཤོཥ་ཡོདཔ་སྗེ་མཐོང་ཅི།      
སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་ཤེཥ་ཡོན་ཅན་སྗེ་འདུག།      
སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་གལ་གཏོགཥ་ཆེཝ་སྗེ་འདུག།      
ཞབཥ་ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱྗེན་ཚུ་ལེགཥ་ཤོམ་འདུག།      
སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་སྫོང་བརར་འབད་ཥའྤྱི་མཐའ་འཁོར་སྟབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྗེ་འདུག།      
སྤྗེལ་ཁང་འདི་ནང་མྤྱི་ངོམ་ལེ་ཤ་གཏང་ནིའྤྱི་ནང་ང་གིཥ་རྒྱབ་སྫོན་འབདཝ་ཨིན།      
ང་ལུ་ (ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་) གྲུབ་འབཥ་དང་སྐུགཥ་ཤོག་དུཥ་ཚོད་ཁར་བཏོན་ནིའྤྱི་
ནང་དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་། 

     

ང་གིཥ་སྫོང་བརར་འདི་ལག་ལེན་དང་མཐུནམ་སྗེ་མཐོང་ཅི།      
སྫོབ་སྫོང་གི་སྫོང་ཚན་ཡང་ན་ལེའུ་ཕན་ཐོགཥ་ཆེ་ཤོཥ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་རྒྱུ་མཚན་བཀོད།      
མཐོང་འཆར་དང་རྒྱབ་སྫོན་གང་རུང་ཡོད་ན།      

 
འབྤྱི་ཤོག་འདི་བཀང་གནང་མྤྱི་ལུ་བཀའ་དྤྱིན་ཆེ། འབྤྱི་ཤོག་འདི་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་གྤྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ་སྗེ་
ཚན་དང་། ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༩/༧ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་གདམ་འཐུ་ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག། 

 

  (མྤྱི་ངོམ་གྤྱིཥ་བཀང་ནིའྤྱི་དོན་ལུ།) 
མྤྱི་ངོའྤྱི་ཁ་གཥལ། 
 མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་ལེན་ཡོདཔ། 
རྤྱིམ་ཨང་། སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་། སྤྗེལ་ཁང་/ཁྫོམ་སྗེ་/རྒྱལ་ཁབ། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ་ (ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།) དུཥ་ཡུན། མ་དངུལ་འབྱུང་ཥ། 
      
      
      
 
ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ལེན་ཡོདཔ། (འདཥ་པའྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ཐེངཥ་༣ པ།) 
 
རྤྱིམ་ཨང་། སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་། སྤྗེལ་ཁང་/ཁྫོམ་སྗེ་/རྒྱལ་ཁབ། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ་(ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ།) དུཥ་ཡུན། མ་དངུལ་འབྱུང་ཥ། 
      
      
      
  
སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་རྒྱབ་རྟྗེན་ཡིག་ཆ། (འབྗེལ་བ་ཡོད་ཥར་ཨིན་རྟགཥ་བཀལ་ཡང་ན་ཥ་སྟྫོང་བཀང་གནང་།) 
 ཆ་གནཥ་ཡོད་པའྤྱི་ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཆ་གནཥ་ཡོད་པའྤྱི་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
 ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་དྲུང་འཚོ་གིཥ་སྫོད་པའྤྱི་གཥོ་བའྤྱི་བདེ་ཁམཥ་ལག་ཁྱྗེར། 
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ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སྫོབ་རྤྱིག་སྐུགཥ་ཤོག། 
 སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་འཛུལ་ཞུགཥ་གཏན་འཁེལ་ཡང་ན་ངོཥ་ལེན་ཡི་གུ། 
 སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་སྫོབ་སྫོང་གི་ནང་དོན་དང་ལཥ་རྤྱིམ་དང་། (མཁཥ་དབང་གི་དོན་ལུ་ཥ་ཁོངཥ་ལྟ་སྫོར་གྤྱི་ལཥ་འཆར།) 
 གྫོགཥ་རམ་པ་ལཥ་མ་དངུལ་གྤྱི་ཁཥ་ལེན། (གལ་སྤྱིད་སྗེར་/རང་ཥོའྤྱི་མ་དངུལ་ཐོགཀུན་གཏོགཥ་སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ། ཡང་ན་གཙུག་ལག་སྫོབ་

སྗེའྤྱི་སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ།) 
 (དགོཔ་ཡོད་ན་) ཨིང་སད་ས་དག་ལག་ཁྱྗེར། 
 གཥལ་བསགཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཡིག་ཆ་གཞན་གང་རུང་དགོཔ་ཡོད་ན། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་འཛུལ་ཞུགཥ་གཏན་འཁེལ་ཡང་ན་ངོཥ་ལེན་གྤྱི་ཡི་གུ་དང་འཁྤྱིལ་གྫོཥ་འཆར་ཕུལ་མྤྱིའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་གི་ཁ་གཥལ། 
ཀ། སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཁ། སྤྗེལ་ཁང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཁྫོམ་སྗེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
རྒྱལ་ཁབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ག། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ཡང་ན་དུཥ་ཡུན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཅ། མ་དངུལ་འབྱུང་ཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
  
ང་གིཥ་ཁཥ་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ང་གིཥ་ (ཁཥ་ལེན་གྤྱི་དོན་ལུ་ཨིན་རྟགཥ་བཀལ་གནང་།) 
 གོང་གི་བར་དོན་ཚུ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་། དེ་ཚུ་བདེན་པ་ཨིན། 
 ངེའྤྱི་ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྗེ་རྤྱིཥ་སྫོད་འབད་ནི་དང་། ང་མྗེད་པའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ཞབཥ་ཏོག་ཕུལ་ནིའྤྱི་ནང་བར་ཆད་མྗེདཔ་ངེཥ་བརྟན་བཟྫོ་ནི། 
 འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་སྤྱིག་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་སྫོབ་སྫོང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་སྙན་ཞུ་འབྤྱི་ཤོག་༩/༡༠ འདི་ཕུལ་ནི། 
 དུཥ་མཚམཥ་གྤྱི་སྫོབ་ཕྱྗེད་ཡང་ན་སྫོབ་རྤྱིག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དང་། 
 འདི་འཕྫོ་ལཥ་ལོག་ཞྤྱིནམ་ལཥ་གཤམ་གཥལ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། 
 ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཡི་གུ་འབྤྱི་ཤོག་༩/༤ པ། 
 འབྤྱི་ཤོག་༩/༥ པ་དང་འཁྤྱིལ་སྫོང་བརར་སྙན་ཞུ། 
 འབྤྱི་ཤོག་༩/༦ པ་དང་འཁྤྱིལ་བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག་དང་། 
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 སྫོང་བརར་མཐར་འཁྱྫོལ་ཅན་སྗེ་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད།དེ་ཡང་འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་དང་ 
གཅིག་ཁར་བརྗེ་ཥོར་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་གནང་བའྤྱི་ཡི་གུར་(ཞྤྱིབ་འཚོལ་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་) དང་སྦྲགཥ་ཏེ་སྤྗེལ་ཁང་ལཥ་ལག་ཁྱྗེར་ཡང་ན་མམ་བསབཥ་
ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཤོག་དང་། ཞྤྱིབ་འཚོལ་གྤྱི་བཅུད་སྡུད་ཡང་ན་ཞྤྱིབ་འཚོལ་གྤྱི་འད། 
 
 སྤྱི་ཚེཥ།      (མྤྱི་ངོའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ།) 
 
དན་ཐོ། 
 ལཥ་སྗེ་གིཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་གི་བར་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་དགོ། དེ་འབདཝ་ལཥ་ མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་ ཞྤྱི་
གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་གི་རང་ཥོའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མྗེདཔ་ངེཥ་བརྟན་བཟྫོ་དགོ། 
------------------------------------------------------------------------------------------  

འབྤྱི་ཤོག་༩/༨ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

གན་ལེན། 
(ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཅིག་གིཥ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་དང་གཅིག་ཁར་གཥལ་བཀོད་ཅན་གྤྱི་གཞྤྱི་བཀོད་ནང་
གན་ལེན་གྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀལ་དགོ།  སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་ཟད་འགྫོ་དང་མཁཥ་མཆོག་ཁག་ཆེ་ཧྗེང་གུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་དོན་ཚན་ཚུ་བསར་ཞྤྱིབ་ཡང་ན་ཁ་
སྫོང་བཀལ་ཆོག) 
ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་གིཥ་གནང་ཆའྤྱི་ཡིག་ཨང་ཞྤྱི་ལྷན་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་
ཚན་་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་གཥལ་བཀོད་ཅན་གྤྱི་སྫོབ་སྫོང་འབད་ནི་ལུ་ངོཥ་ལེན་འབདཝ་ཨིན། 
 སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སྤྗེལ་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སྫོབ་སྫོང་གི་དབྱྗེ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 འགོ་བཙུགཥ་དང་མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 དུཥ་ཡུན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 མ་དངུལ་གནང་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་ལེན་ཡོད་པའྤྱི་གངཥ་ཁ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་འཚོལ་རྟགཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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ང་གིཥ་གན་ལེན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
༡. སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་དམྤྱིགཥ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ལྷབ་སང་འབད་ནི་འདི་ཨིནམ་ལཥ་སྫོབ་རྤྱིག་མཆོག་གྱུར་གྤྱི་དོན་ལུ་བརྫོནཤུགཥ་བསྗེད་ནི།དེ་མ་ཚད་

ངེའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་དུཥ་ཡུན་གྤྱི་སྫོབ་རྤྱིག་གྲུབ་འབཥ་འདི་ང་རའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་དང་ཡང་ན་མྤྱི་སྟྫོབཥ་བྱ་ལེན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ལཱ་
ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་ཆ་ཤཥ་ཅིག་ཨིན། 

༢. འབྲུག་དང་འགོ་འདྗེན་འཐབ་མྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཚུ་ལུ་གནཥ་ནི་ཨིན། 
༣. སྤྗེལ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཚུ་ལུ་གནཥ་ནི་དང་།ང་རའྤྱི་གནཥ་ཚད་དང་གཙུག་ལག་སྫོབ་སྗེ་ཡང་ན་སྤྗེལ་ཁང་གི་ངོཥ་ལེན་དང་མཐུན་

པའྤྱི་སྫོད་ལམ་སྟྫོན་ནི་ཨིན། 
༤.  སྤྱིད་དོན་དང་ཁྤྱིམཥ་འགལ་ཡང་ན་ཚོང་འབྗེལ་གྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགཥ་ནི་ལཥ་འཛེམ་ནི་ཨིན། 
༥. རྒྱལ་ཡོངཥ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ལཥ་འབྗེལ་ནང་ེན་ཅན་གྤྱི་སྤྱིད་བྱུཥ་ཀྤྱི་སྫོར་ལཥ་ འབྲུག་གཞུང་ལཥ་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཚུལ་མཐུན་གྤྱི་གནང་བ་མྗེད་

པར་ཡིག་ཐོག་ཡང་ན་ངག་ཐོག་གི་ངག་བརྫོད་བརྤྱིཥ་ཏེ་བཥམ་བརྫོད་དང་ངག་བརྫོད་ཚུ་བྱྤྱིན་ནི་ལཥ་འཛེམ་ནི་ཨིན། 
༦. སྫོབ་སྫོང་འགོ་བཙུགཥ་པའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ཟླ་ངོ་༡གི་ནང་འཁོད་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ་སྗེ་ཚན་ 

(hrdd@rcsc.gov.bt) དང་ང་རའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལུ་སྫོབ་སྫོང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་སྙན་ཞུ་ (འབྤྱི་ཤོག་༩/༡༠ པ་) འདི་ཕུལ་ནི་ཨིན། 
༧. རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ་སྗེ་ཚན་ (hrdd@rcsc.gov.bt) དང་ང་རའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལུ་དུཥ་མཚམཥ་ཀྤྱི་སྫོབ་

ཕྱྗེད་ཡང་ན་གྲུབ་འབཥ་སྙན་ཞུ་འདི་ཕུལ་ནི་ཨིན། 
༨. (འབྲུག་གཞུང་གི་སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་ཐོག་གི་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་) སྫོབ་སྫོང་གི་དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཆ་ཤཥ་ཅིག་ཨིན་མྤྱི་

ཥ་ཁོངཥ་ལྟ་སྫོར་ནང་མ་འགྫོ་བའྤྱི་སྔ་གོང་ལུ་ལཥ་སྗེ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལཥ་ཚུལ་མཐུན་གྤྱི་གནང་བ་ལེན་ནི་ཨིན། 
༩.  སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་ངལ་གཥོ་གཞན་གང་རུང་མྤྱི་ལེན། 
༡༠.  སྫོབ་སྫོང་ཁ་སྫོང་མྤྱི་ལེན། 
༡༡.  སྫོབ་སྫོང་། གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད།ཡང་ན་སྤྗེལ་ཁང་མྤྱི་ཥོར། 
༡༢. གལ་སྤྱིད་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཐོན་ན་ལོག་འབོ་ནི་དང་།སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་ཆ་མྗེད་གཏང་ནི།  འྫོཥ་མཐུན་གྤྱིེཥ་བྱ་ཚུ་འབག་ནི་ལུ་ཁཥ་

ལེན་འབདཝ་ཨིན། 
༡༢.༡  ང་རའྤྱི་སྫོད་ལམ་འདི་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི།ཡང་ན་གཙུག་ལག་སྫོབ་སྗེའྤྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་མ་མཐུན་པ་ཅིན། 
༡༢.༢ ང་རའྤྱི་སྫོབ་རྤྱིག་གྲུབ་འབཥ་འདི་སྤྗེལ་ཁང་།  འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་དང་།ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་ངོཥ་ལེན་འབད་མ་ཚུགཥཔ་

ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན། 
༡༢.༣  ང་གིཥ་སྤྗེལ་ཁང་གི་བཟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་འཛོམཥ་ཐོ་དང་དགོཥ་མཁོ་གཞན་ཚུ་སྒྲུབ་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན། 
༡༢.༤ ང་གིཥ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལཥ་གནང་བ་མྗེད་པར་སྫོབ་སྫོང་ཥོར་ཡོད་པ་ཅིན། 
༡༢.༥ ང་ར་སྫོབ་རྤྱིག་གྲུབ་འབཥ་སྫོ་དགཥ་ཡོདཔ།སྫོབ་རྤྱིག་གི་ལམ་ལུགཥ་དང་མ་འཁྤྱིལཝ་ (གནང་བ་མྗེད་པའྤྱི་འད་བཤུཥ།) སང་དགོ་པའྤྱི་སྫོབ་

སྫོང་གི་སྫོང་ཚན་ཡང་ན་བམ་ཚན་མ་ལེནམ།  ཡང་ན་འཛོམཥ་ཐོ་སྫོ་དགཥ་/མ་ལངམ་སྗེ་ཡོད་པའྤྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལཥ་བརྟྗེན་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་
སྫོབ་སྫོང་འདི་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན། 
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༡༣. གནང་ཆའྤྱི་ཡི་གུ་དང་འཁྤྱིལ་སྫོབ་སྫོང་མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་འབྲུག་ལུ་ལོག་ནི།དེ་ལཥ་སྫོབ་སྫོང་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ (བདུན་ཕག་ངལ་

གཥོ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གཥོ་ཚུ་བརྤྱིཥ་ཏེ་) ིན་གངཥ་༢༡  གི་ནང་འཁོད་འཐུཥ་ཤོར་མྗེད་པར་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་ནི་ཨིན། 

༡༤. གཤམ་གཥལ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། 
༡༤.༡ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་ཡི་གུ། (འབྤྱི་ཤོག་༩/༤ པ།) 
༡༤.༢ སྫོང་བརར་སྙན་ཞུ། (འབྤྱི་ཤོག་༩/༥ པ།) 
༡༤.༣ བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག (འབྤྱི་ཤོག་༩/༦ པ།) 
༡༤.༤ སྫོང་བརར་མཐར་འཁྱྫོལ་ཅན་སྗེ་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ལུ་མམ་བསབཥ་ཀྤྱི་སྫོབ་རྤྱིག་སྐུགཥ་ཤོག་ཡང་ན་ལག་ཁྱྗེར་དང་། 
༡༤.༥ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་ཥོར་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་གནང་བའྤྱི་ཡི་གུ་དང་གཅིག་ཁར་ཞྤྱིབ་འཚོལ་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་ཞྤྱིབ་འཚོལ་གྤྱི་

བཅུད་སྡུད་ཡང་ན་ཞྤྱིབ་འཚོལ་གྤྱི་འད། 
༡༥. སྫོབ་སྫོང་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཕུལ་ནི་དང་།  གལ་སྤྱིད་ཕུལ་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་སབཥ་གཡོགགོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་།སྫོང་བརར་དང་དམྤྱིགཥ་

བཥལ་ངལ་གཥོ་ལ་ཥོགཥ་པའྤྱི་གོ་སབཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་མྤྱི་སྟྫོབཥ་བྱ་ལེན་གང་རུང་གི་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། 
༡༦.  དོན་ཚན་༡༣ པ་དང་༡༤ པའྤྱི་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའྤྱི་བྱ་རྤྱིམ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ཚུན་གང་རུང་གི་ངལ་གཥོ་མྤྱི་ལེན། 
༡༧. ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་སྗེ་འབྲུག་གཞུང་ལུ་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡང་ན་སྫོབ་སྫོང་མཇུག་བསྡུ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་གྤྱི་དུཥ་

ཡུན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(༢ ལྟབ། ༣ ལྟབ། ༤ ལྟབ་) ཀྤྱི་རྤྱིང་ཕྱག་ཞུ་ནི་དང་།ཡངན་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ 
ཅན་མའྤྱི་ལེའུ་༩ པའྤྱི་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་ཁག་འགན་གྤྱི་དབྱྗེ་བ་གུར་ གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་གཤམ་གཥལ་ལྟར་དངུལ་ལོག་
སྫོད་འབད་ནི་ཨིན། 

༡༧.༡ དགོངཥ་ཡངཥ་ཟུར་སྫོང་གི་འཐུཥ།སྫོབ་འཐུཥ།འཐུཥ་ཡངཥ་ཆགཐོབ་ཆ།འཚོ་འཐུཥ་དང་ཟད་འགྫོ་གཞན་ཚུ་བརྤྱིཥ་པའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་གི་ཟད་འགྫོ་
འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (༢ ལྟབ། ༣ ལྟབ། ༤ ལྟབ་) སྗེ་ལོག་སྫོད་འབད་ནི་ཡང་ན། 

༡༧.༢  སྫོབ་སྫོང་ཅོག་གཅིགཔོ་གི་དོན་ལུ་ངེ་གི་ཚབ་མ་སྗེ་མྤྱི་གཞན་ཅིག་བཏང་ཡོད་པའྤྱི་ཟད་འགྫོ་དང་མམ་པའྤྱི་དངུལ་ལོག་སྫོད་འབད་ནི་ཡང་ན། 
༡༧.༣  (འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་གྤྱི་དོན་ལུ་ངོ་རྐྱང་གི་ཞལ་འདེབཥ་མ་གཏོགཥ་) དགོངཥ་ཞུ་མཐའ་མའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་གཞུང་བཞྗེཥ་འབད་ནི། 
༡༨. གལ་སྤྱིད་ང་གིཥ་གན་ལེན་འདི་ལཥ་འགལ་བ་ཅིན་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨  ཅན་མའྤྱི་ལེའུ་༩  པ་དང་།  ཡང་ན་དོན་ཚན་༡༧  

པའྤྱི་ནང་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་བདག་སྫོང་དང་ཡང་ན་དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་ེཥ་བྱ་གིཥ་ལཥ་ག་མཐོ་མྤྱི་འདི་འབག་ནི། 
༡༩. སྫོབ་སྫོང་མཇུག་བསྡུ་སྟྗེ་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་ལེའུ་༩ པ་པའྤྱི་ནང་

བཀོད་མྤྱི་ལྟར་སྫོང་བརར་གྤྱི་བར་ཡུན་བཞག་ནི། 
ང་གིཥ་ ང་རའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་བཅའ་ཡིག་ག་ར་དང་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ཚུའྤྱི་སྫོར་ལཥ་ ང་ལུ་ ཁ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ང་གིཥ་དེ་ཚུ་ལཥ་
འགལ་བ་ཅིན་ གནོད་པ་དང་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཡི་ཟྗེར་བའྤྱི་ངོཥ་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན། དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུ་ གོང་འཁོད་
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གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་མ་གནཥ་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ འགན་ལེན་པ་ཡང ་ན་ ང་ར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་དགོངཥ་དོན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཁྤྱིམཥ་ཥར་
བཀལ་ཏེ་ཁྤྱིམཥ་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 
  
ཥ་གནཥ།        (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
སྤྱི་ཚེཥ།        མྤྱི་ངོའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
འབྗེལ་ཨང་། 
གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
(ཁྱྫོད་རའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་དུཥ་མཐུན་ཡང་ན་བར་དོན་གང་རུང་ཚུ་གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྤྱི་གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་དང་འབྗེལ་ཨང་ཐོག་ལཥ་སྫོད་
འྫོང་།  དེ་འབདཝ་ལཥ་གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་ཡང་ན་འབྗེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོཥ་ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་བྱྤྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་བར་དོན་མ་ཐོབ་པའྤྱི་འགན་འཁྤྱི་
འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་འབག་མྤྱི་ཚུགཥ།) 
 
དན་སྐུལ། ཡིག་ཆ་འདི་ ཁྤྱིམཥ་དོན་གྤྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལཥ་ འགན་ཁུར་དང་འཁྤྱི་བ། གནོད་པ་ཚུ་གི་སྫོར་ལཥ་ག་ར་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་ཧ་གོ་
ཞྤྱིནམ་ལཥ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
གལ་སྤྱིད་གོང་འཁོད་མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་ འགན་ལེན་འདི་ལཥ་འགལ་ཥོང་བའྤྱི་ཐད་ ང་ འགན་ལེན་པ་ངོ་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་གཡུཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་ཨིན་མྤྱི་གིཥ་ རྤྱིཥ་བཏོན་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་བསྫོམཥ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ལོག་ཕུལ་ནི་དང་།ང་གིཥ་
ལོག་ཕུལ་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ང་ར་འགན་ལེན་པ་ཅིག་འབདཝ་ལཥ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་དགོངཥ་དོན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཁྤྱིམཥ་ཥར་བསལ་ཏེ་ཁྤྱིམཥ་དཔྱད་
འབད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 
 
འགན་ལེན་པའྤྱི་མྤྱིང་།        (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
ཥ་གནཥ།    འགན་ལེན་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ། 
ལཱ་གཡོག   
ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁ་བྱང་།  
འབྗེལ་ཨང་། 
གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་། 
 
(ཁྱྫོད་རའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་དུཥ་མཐུན། ཡང་ན་བར་དོན་གང་རུང་ཚུ་གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྤྱི་གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་དང་  འབྗེལ་ཨང་ཐོག་ལཥ་
སྫོད་འྫོང་།  དེ་འབདཝ་ལཥ་གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་ཡང་ན་འབྗེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོཥ་ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་བྱྤྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་བར་དོན་མ་ཐོབ་པའྤྱི་འགན་
འཁྤྱི་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་འབག་མྤྱི་ཚུགཥ།) 
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དཔང་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
(མྤྱིང་དང་རྟགཥ།) 
ཁ་བཀོད་བྱྤྱིན་མྤྱི། 
 
མྤྱིང་རྟགཥ། 
(གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་ཐིའུ།) 
སྤྱི་ཚེཥ། 
 
དན་ཐོ། མྤྱི་ངོམ་དང་འགན་ལེན་པ་གིཥ་ཆ་ར་གིཥ་འགན་ལེན་འདིའྤྱི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དགོ། 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

འབྤྱི་ཤོག་༩/༩ ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གདམ་འཐུའྤྱི་སྤྱིག་བཀོད། 

 

གོ་རྤྱིམ་ ༡ པ། ཕྱྤྱི་ཥེལ། (སྐུགཥ་༡༠༠ ལཥ།) 
ཚད་གཞྤྱི། ཆ་རྐྱྗེན། ལྤྱིད་ཚད། སྐུགཥ། 

གྲུབ་འབཥ་ཀྤྱི་སྐུགཥ། འཕལ་ལོ་༢། ༤༠  
གྫོང་གཥེབ་གཡོག་གནཥ། དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུ་རྗེད་འྫོག་གཅིག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༡༠ ཕྱག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི་ཨིན་དགོ།སྐུགཥ་འདི་ཟུར་དེབ་

༩/ཅ་ པ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
གཙུག་ལག་མཐོ་རྤྱིམ་འྫོག་མའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་སྗེ་རྤྱིམ་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་
ཚར་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་བརྤྱི་འཇོག་འབད་དགོ། 
 འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཐོག་ལཥ་ཡང་ན། 
 ཞྤྱི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་བསྫོ་བཞག་ཐོག་ལཥ། 

༥ 

 

རན་རྤྱིམ། ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༦ ཕྱག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི་ཅིག་ཨིན་དགོ། 
གཙུག་ལག་མཐོ་རྤྱིམ་འྫོག་མའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་སྗེ་རྤྱིམ་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་
ཚར་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་བརྤྱི་འཇོག་འབད་དགོ། 
 འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཐོག་ལཥ་ཡང་ན། 
 ཞྤྱི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་བསྫོ་བཞག་ཐོག་ལཥ། 

༥ 

 

སྫོབ་རྤྱིག་གྲུབ་འབཥ་/སྫོབ་རྤྱིག་གི་སྐུགཥ། མཁཥ་དབང་གི་དོན་ལུ་གཙུག་ལག་གོང་མ་དང་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད། 
གཙུག་ལག་གོང་མའྤྱི་དོན་ལུ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་དང་སྫོབ་རྤྱིམ་༡༢ པ། 

༤༠ 
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རང་ཥོའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་ཐོ། (ཞྤྱི་གཡོག་ནང་
འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཚར་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་
བརྤྱི་འཇོག་འབད་དགོ།) 

 འགོ་ཁྤྱིདཔ། ༢-༥ 
དཔེར་ན། ལཱ་འགན་བསྒྲུབཥ་ཡོད་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་སྦྲགཥ་ཏེ་ཟླ་ངོ་༡ ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ངོ་ཚབ་འབད་ཡོདཔ་དང་། སྗེ་
ཚན་ཡང་ན་ལཥ་བྱྗེད་ཚོགཥ་ཆུང་གི་འགོ་ཁྤྱིདཔ་འབད་འབདཝ་ཚུ་ཡོད་ན། 
 ཁལ་བླངཥ།མྤྱི་སྗེའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་ཡང་ན་ཡན་ལག་ཆོཥ་ཚན་གྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ། ༢.༥ 
 དཔེ་སྐྲུན་ཡང་ན་ཞྤྱིབ་འཚོལ། (མམ་འབྗེལ་བསར་ཞྤྱིབ།) ༢.༥ 
 ཁྱད་རྤྱིག་གི་ངོཥ་འཛིན། ༢.༥ 
དཔེར་ན། ལཱ་འགན་བསྒྲུབཥ་ཡོད་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་སྦྲགཥ་ཏེ་ལཥ་བྱྗེད་ཚོགཥ་ཆུང་གི་འཐུཥ་མྤྱི་འབད་ཡོདཔ།ཞྤྱི་
གཡོག་གཟྗེངཥ་བསྟྫོད་རྟགཥ་མ་ (ལི་དང་དངུལ་གྤྱི་རྟགཥ་མ་) ཐོབ་ཡོདཔ་ལ་ཥོགཥ་པ། 

༡༠ 

 

བསྫོམཥ། ༡༠༠  

 
དྤྱིཥ་ལན་ལཥ་རྫོགཥ་པའྤྱི་མྤྱིང་དང་མྤྱིང་རྟགཥ། 
(རྤྱིཥ་བཏོན་མྤྱི།)      སྤྱི་ཚེཥ། 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་མྤྱིང་དང་མྤྱིང་རྟགཥ། 
(བདེན་སྫོར་འབད་མྤྱི།)     སྤྱི་ཚེཥ། 
 
དན་ཐོ།  
 ཕྱྤྱི་ཥེལ་གྤྱི་སབཥ་ཐོབ་ཡོད་པའྤྱི་སྐུགཥ་འདི་མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་གདམ་འཐུ་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་དོན་ལུ་རྤྱིཥ་མྤྱི་རྐྱབ། 
 གོང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུའྤྱི་སྐུགཥ་འདི་ཞྤྱི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་རྐྱངམ་གཅིག་ངོཥ་ལེན་འབད་དགོ། 
 གཡོག་ཐོག་ལཥ་རྤྱིམ་ཐོག་ལཥ་ གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་ཐོབ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ རང་ཥོའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་འདི་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་

ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ནང་ལཥ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་སྟྗེ་གཡོག་བསྫོཥ་འབའ་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལུ་རྤྱིཥ་རྐྱབ་དགོ། 
 གྫོང་གཥེབ་གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་ལྤྱིད་ཚད་འདི་ཟུར་དེབ་༩/ཅ་ པ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
 འབྲུག་གཞུང་གི་སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་ལེན་ཏེ་ཁོ་རའྤྱི་དབང་ཚད་ཐོག་ལཥ་སྫོབ་སྫོང་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགཥ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་ཕྱྤྱི་ཥེལ་མྤྱི་རྐྱབ། 
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གོ་རྤྱིམ་༢པ།ངག་རྒྱུགཥ། (སྐུགཥ་༡༠༠ ལཥ།) 
ཚད་གཞྤྱི། ཆ་རྐྱྗེན། ལྤྱིད་ཚད། སྐུགཥ། 

སྤྱིར་བཏང་ལྫོགཥ་གྲུབ།  ཁ་སད་ས་དག། ༥ 
 ལྷབ་སང་འཕྫོ་མཐུད་ནིའྤྱི་དང་འདོད། ༡༠ 
 སན་ཞུའྤྱི་རྤྱིག་རལ། (བར་སྫོད་དང་གོ་རྟྫོགཥ།) ༡༠ 
o ནང་དོན། 
o བཥམ་བླྫོའྤྱི་རྤྱིམ་སྤྱིག། 
o བཥམ་བརྫོད་དག་ཧྗེང་། 
o དབྱྗེ་དཔྱད་ལྫོགཥ་གྲུབ། 
 སྤྱིར་བཏང་གོ་རྟྫོགཥ། ༥ 

༣༠  

ཁྱད་རྤྱིག་དང་རང་སྫོང་འགོ་ཁྤྱིད་ཀྤྱི་ཁྱད་ཆོཥ།  འཆར་གཞྤྱི་བརམ་ནིའྤྱི་རྤྱིག་རལ། 
 རང་རྐྱང་གི་འཛིན་སྫོང་དང་གོམཥ་གཤིཥ། 
 དང་བདེན་ཐོག་ལཥ་འབད་ནི་དང་ེན་ཁ་འབག་སྟྗེ་ལཱ་འགན་འབག་ནི། 
 ཀུན་སྫོད་བཟང་པོའྤྱི་གོམཥ་གཤིཥ། 
 གྲུབ་འབཥ་ཅན་གྤྱི་ལཱ་གི་མཐུན་འབྗེལ་དང་མཐུན་ཚོགཥ་བཟྫོ་སྟྗེ་རྒྱུན་སྫོང་འཐབ་ནི། 
 ཡོན་ཏན་བརྗེ་ཥོར་འབད་ནི་དང་སྤྗེལ་ནི། 
 དཀའ་ངལ་བཥལ་ནི་དང་མཐུན་ལམ་བཟྫོ་ནི། 
 གྲུབ་འབཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་བརྫོན་ནི། 
 གཞན་ཚུ་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་བདེ་སྤྱིག་ལེགཥ་ཤོམ་བཟྫོ་ནི། 
 ཚུལ་མཐུན་གྤྱི་གལ་གཏོགཥ་འབད་ནི་དང་བདག་དབང་གཟུང་ནི། 
 འགྱུར་བ་ངོཥ་འཛིན་འབད་དེ་འཛིན་སྫོང་འཐབ་ནི། 
 འཆར་སང་བཟྫོ་ནི་དང་བར་དོན་སྫོད་ནིའྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ། 
 དཔེ་སྟྫོན་སྗེ་འགོ་ཁྤྱིད་འབད་ཐོག་ལཥ་གཞན་ཚུ་ཥེམཥ་ཤུགཥ་བསྗེད་བཅུག་ནི། 

༣༥  

ལྫོགཥ་གྲུབ།  སྫོབ་སྫོང་ལཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་གདམ་འཐུའྤྱི་དོན་ལུ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་ནིའྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ། 
 ངོ་རྐྱང་གི་གྲུབ་འབཥ་ལུ་དང་འདོད་བསྗེད་ཡོདཔ། 
 ད་ལྟྫོ་དང་མ་འྫོངཥ་པའྤྱི་ལཱའྤྱི་མཥ་མྫོང་གི་དོན་ལུ་སྫོབ་སྫོང་ལཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་འབྗེལ་བ་བཟྫོ་ནིའྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ། 
 སྤྗེལ་ཁང་/སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་/ལཱ་འགན་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་ལུ་དང་འདོད་བསྗེད་ཡོདཔ། 
 རང་ཥོའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་གོང་འཕེལ་གྤྱི་གཙོ་རྤྱིམ་དང་སྫོབ་སྫོང་ལཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་འབྗེལ་བ་བཟྫོ་ནིའྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ། 
 རང་ཥོའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་བཏགཥ་ནིའྤྱི་དང་འདོད། 

༣༥  

བསྫོམཥ། ༡༠༠  

 
དྤྱི་བཀོད་འཐུཥ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་དང་མྤྱིང་རྟགཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ།  
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འབྤྱི་ཤོག་༩/༡༠ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
ར་དོན། ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་སྫོབ་སྫོང་གི་འཛུལ་ཞུགཥ་སྙན་ཞུ། 
 
ཞུ་གཥོལ།  དེ་ཡང་གནང་ཆའྤྱི་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཅན་མ་ལྟར་ང་གིཥ་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ལུ་
གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ཁ་གཥལ་དང་འཁྤྱིལ་སྤྗེལ་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡོད། 
 སྫོབ་སྫོང་གི་མྤྱིང་། 
 སྤྗེལ་ཁང་། 
 ལོ་རྗེའྤྱི་སྫོབ་དུཥ་ཀྤྱི་གངཥ་ཁ། 
སྫོབ་སྫོང་གི་ནང་དོན། (ག་ར་ཐོ་བཀོད་འབད།གལ་སྤྱིད་ཥ་སྟྫོང་བྱྤྱིན་ཡོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་མ་ལང་པ་ཅིན་ཤོག་ལེབ་ཥོ་ཥོ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ།) 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
(མྤྱི་ངོའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ།)     སྫོབ་སྫོང་ལྟ་རྟྫོག་པ་/སྤྗེལ་ཁང་གི་འགོ་འཛིན། 
མྤྱིང་།       (མྤྱིང་རྟགཥ་དང་གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་ཐིའུ།) 
ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་།    མྤྱིང་། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་།     འབྗེལ་ཨང་།  
གྫོག་འཕྤྱིན།      གྫོག་འཕྤྱིན། 
 
(མ་དངུལ་འདི་འབྲུག་གཞུང་ལཥ་གནངམ་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་དོན་ཚན་འདི་བཀང་དགོ།) 
འཚོ་འཐུཥ་དང་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཚུ་བཙུགཥ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ང་གིཥ་གཤམ་གཥལ་གྤྱི་དངུལ་ཁང་གི་རྤྱིཥ་ཁ་ཨང་བཟྫོ་ཏེ་ཡོད། 
དངུལ་ཁང་གི་ཁ་བྱང་ཆ་ཚང་། 
དངུལ་ཁང་གི་རྤྱིཥ་ཁ་ཨང་། 
(དགོཔ་ཡོད་ན་) རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ཨང་། 
དངུལ་ཁང་ངོཥ་འཛིན་དབྱྗེ་ཨང་།  
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ཟུར་སྦྲགཥ༩/༡ ། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་                           སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
གནད་དོན། སྫོབ་སྫོང་གནང་ཆའྤྱི་ཡི་གུ། 
 
སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འཚོགཥ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཞལ་འཛོམཥ་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའྤྱི་གྫོཥ་ཆོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པ་དང་འཁྤྱིལ་ ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་་
གནང་བ་གྲུབ་སྟྗེ་ཡོད་པའྤྱི་ཁ་གཥལ་གཤམ་གཥལ་ལྟར།  
སྫོབ་སྫོང་མྤྱིང་།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
འཆར་གཞྤྱིའྤྱི་ནང་ཡོད་པ་ /གྫོ་བུར།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
སྤྗེལ་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
སྫོབ་སྫོང་གི་དབྱྗེ་བ་།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མ་དངུལ་གནང་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
མྤྱི་ངོམ་གྤྱི་ཐོ། 
༡. 
༢. 
རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ལམ་ལུགཥ་ལྟར་དུ་ མྤྱི་ངོམ་དེ་ཚུའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་གི་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་ དངུལ་ཕོགཥ་འཐོབ་སྗེ་གནང་བ་གྲུབ། 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 
འད།  ༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ༢ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༩/༢ ། 
སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་གཥལ་བསགཥ། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་)གིཥ་/ཀྤྱིཥ་/གྤྱིཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་མྤྱིང་)གི་ ཥ་སྟྫོང་་་་་་་་་་་་་་་་་(གངཥ་ཁ་) ཡོད་པའྤྱི་གཥལ་བསགཥ་
འབདཝ་ཨིན། 
སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་ཁ་གཥལ། 
མྤྱིང་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
སྫོབ་ཚན་གྤྱི་མྤྱིང་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཐོབ་ལམ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
འགོ་བཙུགཥ་དུཥ་ཚོད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
དུཥ་ཡུན་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
རྒྱལ་ཁབ་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
འྫོཥ་འབབ་ཚད་གཞྤྱི། 
༡༽ ཉུང་མཐའ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ི/ཀྤྱི་/གྤྱི་ ཤེཥ་ཚད་དགོ། 
༢༽ སྫོབ་ཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ཤེཥ་ཡོན་སང་མྤྱི་དགོ། 
༣༽ ཉུང་མཐའ་ལུ་སྐུགཥ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་་་་་་་་་་་་་་་་་དགོ། 
༤༽ ཡི་གུ་བཙུགཥ་ཚེཥ་ སྗེཥ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་བརྒྱལ་མྤྱི་ཅིག་དགོ། 
༥༽ ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་སྤྱིར་བཏང་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་དང་ལྡན་དགོ། 
དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ། 
༡༽ ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་གི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ། 
༢༽ སྫོབ་རྤྱིག་ཤེཥ་ཚད་ཡིག་ཆའྤྱི་འད། 
༣༽ ཤེཥ་ཚད་ལག་ཁྱྗེར། 
༤༽ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༥༽ གཥོ་བའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར།  
༦༽ ཁྤྱིམཥ་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
༧༽ རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
དང་འདོད་ཅན་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིཥ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ /གྤྱི་/ཀྤྱི་ནང་འཁོད་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ལཥ་ཚན་ནང་ ཡིག་ཆ་ཚངམ་སྗེ་བཙུགཥ་གནང ་། 
དོགཥ་ཥེལ་གྤྱི་དོན་ལུ་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡང་ན་གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ ཡིག་ཚང་གི་དུཥ་ཚོད་ཁར་འབྗེལ་
བ་མཛད་གནང་། 
སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་དོན་ལུ་ མྤྱི་ངོམ་གདམ་འཐུ་འབདཝ་ད་  ལཥ་སྗེ་གིཥ་འབྤྱི་ཤོག་༩/༩  པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོཔ་
ཁག་ཆེ། 
སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་འདི་ཡོངཥ་འབྗེལ་འཆར་སྫོ་དང་། ཡང་ན་བར་བརྒྱུད་ཐོག་ལཥ་གཥལ་སྟྫོན་འབད་དགོཔ་སྗེ་ཡོདཔ་ལཥ་ དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡོད།  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༩/༣ ། 
 

སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ། 
 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་)གིཥ་/ཀྤྱིཥ་/གྤྱིཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(སྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་མྤྱིང་)གི་/ཀྤྱི་/གྤྱི་གདམ་འཐུའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་
བསགཥ་འབདཝ་ཨིན། 
 
ཨང་། མྤྱིང་། ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། ལཥ་སྗེ། དན་གཥོ། 
༡    གདམ་འཐུ་གྲུབ། 
༢    གདམ་འཐུ་གྲུབ། 
༣    སྒུག་ཐོ། 
 
གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ སྫོ་རཥ་བརྟག་དཔྱད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ཡིག་ཚང་གི་མྤྱིང་)ནང་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འྫོང་དགོ། གལ་སྤྱིད་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་
པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་ སྫོ་རཥ་སྫོད་ཡོད་པའྤྱི་མངོན་གཥལ་བྱུང་ན་ མྤྱི་ངོམ་འདི་ཆ་མྗེད་གཏང་སྟྗེ་  སྒུག་ཐའོྤྱི་ནང་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་གདམ་འཐུ་འགྲུབ་འྫོང་། དོགཥ་ཥེལ་གྤྱི་
དོན་ལུ་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་འབྗེལ་བ་མཛད་གནང་།  
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ཟུར་སྦྲགཥ༩/༤ ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།              སྤྱི ་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
གནད་དོན། གནང་ཆའྤྱི་ཡི་གུ། 
 
ཞུ་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༼ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་༽ ནང་ལཥ་མྤྱི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༼མྤྱིང་༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༼གོ་གནཥ་༽ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅན་མ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་ཡུན་རྤྱིང་སྫོབ་སྫོང་འབད་བར་འགྫོ་ཆོག་པའྤྱི་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་ཁ་གཥལ་གཤམ་གཥལ་ལྟར། 
སྫོབ་ཚན་གྤྱི་མྤྱིང་།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
འཆར་གཞྤྱིའྤྱི་ནང་ཡོད་པ་ /གྫོ་བུར།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
སྤྗེལ་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
སྫོབ་སྫོང་གི་དབྱྗེ་བ།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེ་གངཥ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མ་དངུལ་གྫོགཥ་རམ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་ མྤྱི་ངོམ་འདི་ལུ་ ཟླ་ངོ་་་་་་་་་་་་གི་ /ཀྤྱི་/ག རྤྱིང་ལུ་དངུལ་ཕོག་ཐོབ་པའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་དང་ཟླ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ /ཀྤྱི་/གྤྱི་ རྤྱིང་ལུ་
དངུལ་ཕོག་མ་འཐོབ་པའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་གནང་བ་གནངམ་ཨིན། མྤྱི་ངོམ་འདི་ འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་དང་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་འགན་ལེན་བསྟར་སྫོད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ 
ང་བཅཥ་ཀྤྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་འབྗེལ་བ་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་བར་དོན་སྫོད་གནང་། 
           
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
འད།  
༡༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན།  
༢༽ མྤྱི་ངོམ་གྤྱི་མྤྱིང་། 
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༧༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༠ པ། ངལ་གཥོ། 
 
ངལ་གཥོ་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༡༠/༡ པ་འདི་བཀང་སྗེ་བཙུགཥ་དགོ།  
 
གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༡ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
མ་ངན་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༢ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༣ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༤ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༥ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
ནད་གཡོག་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༦ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༧ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༨ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༩ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གཥལ་གྤྱི་ཞུ་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་ལེན་གྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་༡༠/༢ 
པ་འདི་བཀང་བཞྤྱིན་ན་ མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་དེ་བཙུགཥ་དགོ། 
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འབྤྱི་ཤོག་༡༠/༡ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ངལ་གཥོའྤྱི་ཞུ་བ་དང་གནང་བའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག 

 

                  སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ།  
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མྤྱིང་པཥ་ཞུ་གཥོལ། དེ་ཡང་ང་ལུ་ གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ངལ་གཥོ་གནང་སྟྗེ་ བཀའ་དྤྱིན་བསང་བར་ཞུ། 
རྤྱིམ་ཨང་། ངལ་གཥོའྤྱི་དབྱྗེ་བ། ངལ་གཥོའྤྱི་གདམ་ཁ། (√) དུཥ་ཡུན།  

དན་གཥོ། འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ། མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ། བསྫོམཥ། 
༡ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ།      
༢ གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ།      
༣ སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ།     སྒྲུབ་བྱྗེད་ཟུར་སྦྲགཥ་སར། 
༤ ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ།     སྒྲུབ་བྱྗེད་ཟུར་སྦྲགཥ་སར། 
༥ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ།     ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་འགན་ལེན་བཟྫོ། 
༦ མ་ངན་ངལ་གཥོ།     སྒྲུབ་བྱྗེད་ཟུར་སྦྲགཥ་སར། 
༧ སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ།     སྒྲུབ་བྱྗེད་ཟུར་སྦྲགཥ་སར། 
༨ ནད་གཡོག་ངལ་གཥོ།     སྒྲུབ་བྱྗེད་ཟུར་སྦྲགཥ་སར། 

*  རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
*  ད་རྗེཥ་སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ལུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མྤྱི་འདི་ལུ་ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ་ིན་གངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  དང་གྫོ་བུར་
ངལ་གཥོ་ིན་གངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལྷག་ལུཥ་འདུག། 

མྤྱིང་རྟགཥ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 

གནང་བ་གྲུབ།                   གནང་བ་མ་
གྲུབ། 

ལྟ་བཀོད་ཡང་ན་འཛིན་སྫོང་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
གནང་བ་གནང་མྤྱི། སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འཚོགཥ་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམཥ་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ནང་གི་གྫོཥ་ཆོད་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ།  (༡) 
ཟླཝ་༡ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་དང་། (༢)ནད་གཡོག་ངལ་གཥོ་དང་། (༣) དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ།  



103 
 

འབྤྱི་ཤོག་༡༠/༢། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
འགན་ལེན། 

 

ང་ངོ་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཏན་འཇགཥ་ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ་སྗེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ལཱ་གཡོག་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འབད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ དུཥ་ཡུན་་་་་་་་་་་་་ལཥ་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ཟླ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྤྱིང་ལུ་གནང་མྤྱི་འདི་ལུ་ངོཥ་ལེན་ཕུལ་ནི་དང་
གཅིག་ཁར་ ང་གིཥ་གཤམ་འཁོད་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་གནཥ་ནིའྤྱི་འགན་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།  
 
༡༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་འདི་ ང་རའྤྱི་ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་གནད་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  
༢༽ ངེའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོག་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་དང་འགལ་བའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ཧྤྱིལ་བུམ་དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་དང་ གྫོཥ་སྟྫོན་པའྤྱི་ལཱ་ཚུ་བརྤྱིཥ་ཏེ་ གཞན་ལཱ་རྤྱིགཥ་

ག་ཅི་ནང་ཡང་གལ་གཏོགཥ་མྤྱི་འབད། 
༣༽ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨  ཅན་མའྤྱི་འབྗེལ་ཡོད་དགོངཥ་དོན་ཚུ་དང་། དེ་ལཥ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་འབྗེལ་ཡོད་ཁྤྱིམཥ་དང་ བཅའ་ཡིག་གཞན་ཚུ་གི་དགོངཥ་དོན་ག་ར་ལུ་གནཥ་ནི་ཨིན།  
༤༽ ང་གིཥ་གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གནཥ་མ་ཚུགཥཔ་རྗེ་བྱུང་པ་ཅིན་ སྤྱིག་འགལ་གྤྱི་བྱ་ལེན་ག་ཅི་ར་བཀལ་རུང་ ངོཥ་ལེན་འབད་ནི་ཨིན། 

 
ང་གིཥ་ ང་རའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་བཅའ་ཡིག་ག་རའྤྱི་སྫོར་ལཥ་ ང་ལུ་ གཥལ་བཤད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཁར་ ང་གིཥ་དེ་ཚུ་གི་སྫོར་
ལཥ་ དྭངཥ་འཕྫོཥ་འཕྫོཥ་ཧ་གོཝ་མ་ཚད་ དེ་ལཥ་འགལ་བ་ཅིན་ ང་ལུ་གནོད་པ་དང་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཡི་ཟྗེར་
བའྤྱི་ངོཥ་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུ་ ང་གིཥ་གོང་འཁོད་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་མ་གནཥ་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ ང་ལུ་ ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་བྱ་ལེན་གྤྱི་འཁྤྱི་བ་ཡང་ ཕོག་ནི་ཨིནམ་ཧ་གོ་
ཡི་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
མྤྱིང་རྟགཥ། 
ཥ་གནཥ།        (ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ་སར།) 
སྤྱི་ཚེཥ།        མྤྱིང་། 
དཔང་པོ། 
མྤྱིང་།         ད་ལྟྫོའྤྱི་སྫོད་གནཥ་ཁ་བྱང་། 
མྤྱི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་།     གཏན་འཇགཥ་ཁ་བྱང་། 
དན་བར། ཡིག་ཆ་འདི་ ཁྤྱིམཥ་དོན་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལཥ་ འགན་ཁུར་དང་འཁྤྱི་བ། གནོད་པ་ཚུ་ག་ར་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་ཧ་གོ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་
དགོ།  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༡ ། 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༡༡/༢༠༢༠-༢༡/                 སྤྱི་ཚེཥ་༠༨/༠༣/༢༠༢༡ ལུ། 

 
གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ། 

 
ད་རྗེཥ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་ རྤྱིག་འཛིན་རྫོ་རྗེ་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་༢༠༠༩༠༢༢༢ ཅན་མ་འདི་ གཥོག་
འཇོག་ངལ་གཥོ་ཞུ་མྤྱི་འདི་ལུ་ སྤྱི་ཚེཥ་༨/༣/༢༠༢༡ ལུ་ འཚོགཥ་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཞལ་འཛོམཥ་ཐེངཥ་༧༡ པའྤྱི་གྫོཥ་ཆོད་ལྟར་དུ་ སྤྱི་ཚེཥ 
༠༡/༣/༢༠༢༡ ལཥ་༢/༤/༢༠༢༡ ཡིག་ཚང་དུཥ་ཚོད་ིན་གངཥ་༢༤ ཚུན་གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་
རྒྱ། 

བསྟན་འཛིན། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ། 

འད། 
༡༽ རྤྱིག་འཛིན་རྫོ་རྗེ། འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན།  
༢༽ མྤྱི་ངོའྤྱི་སྗེར་ཡིག་ནང་། 
༣༽ ཡིག་ཨམ་ནང་། 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༢ ། 

ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༡༤/༢༠༡༦-༡༧/          སྤྱི་ཚེཥ་༢༢/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
 

མ་ངན་ངལ་གཥོ། 
ད་རྗེཥ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་རྫོམ་རྤྱིག་སྗེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ བཀྤྱིཥ་དཔལ་འབར་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་༢༠༠༡༠༡༡༡ ཅན་མ་འདི་ཨའྤྱི་ཚེ་
ལཥ་འདཥ་ཥོཔ་ལཥ་བརྟྗེན་ ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༢ ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༡༠.༢.༣ པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེཥ་ ༢༢/༠༥/༢༠༡༧ 
ལཥ་༡༡/༠༦/༢༠༡༧ ིན་གངཥ་༢༡ གི་རྤྱིང་མ་ངན་གྤྱི་ངལ་གཥོ་ལུ་བཏང་ཡོད་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 

ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། 
 དྲུང་ཆེན། 

འད། 
༡༽ བཀྤྱིཥ་དཔལ་འབར་ སད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། དང་ལེན། 
༢༽ མྤྱི་ངོའྤྱི་སྗེར་ཡིག་ནང་། 
༣༽ ཡིག་སྫོད་ཨམ།  



105 
 

ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༣ ། 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༡༡/༢༠༢༠-༢༡/                               སྤྱི་ཚེཥ་༠༤/༠༡/༢༠༢༡ ལུ། 

 
སྗེཥ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ། 

ད་རྗེཥ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་བཟའ་ཚང་ནང་ལཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་༢༠༠༦༠༣༣༣ ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་བདག་སྫོང་ལཥ་རྫོགཥ་བཟང་མྫོ་
འདི་སྤྱི་ཚེཥ་༠༢/༠༡/༢༠༢༡  ལུ་བུཚ་གཅིག་སྗེཥ་ཡོད་མྤྱི་ལུ་ བཀྤྱིཥ་བདེ་ལེགཥ་དང་བཅཥཔ་སྗེ་ ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོག ཥ་ཀྤྱི་ཁྱབ་བསགཥ་ཨང་
RCSC/LS-63/206/2611 ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༡༠.༢.༤.༡ ཅན་མ་ལྟར་སྤྱི་ཚེཥ་༠༤/༠༡/༢༠༢༡ ལཥ་༣༠ /༠༦/༢༠༢༡  ཚུན་ཟླ་ངོ་༦  གི་
དོན་ལུ་སྗེཥ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 

ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། 
དྲུང་ཆེན། 

འད། 
༡༽ མྫོ་རའྤྱི་སྗེར་ཡིག་ནང་། 
༢༽ ཡིག་ཨམ་ནང་། 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༤། 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་ /བདག་སྫོང་/༡ ༡/༢༠༢༠-༢༡/           སྤྱི་ཚེཥ་༠༡/༠༣/༢༠༢༡ 
ལུ། 
 

ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ། 
ད་རྗེཥ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་བཟའ་ཚང་ནང་ལཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་༢༠༡༧ ༠༠༠༡༡༡ ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་ ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་ ཞྤྱིབ་འཚོལ་
འགོ་དཔོན་ རྫོ་རྗེ་འདི་སྤྱི་ཚེཥ་༢༨/༠༢/༢༠༢༡ ལུ་ གནཥ་ཚང་གིཥ་ཨ་ལུ་བུཚ་གཅིག་སྗེཥ་ཡོད་མྤྱི་ལུ་ བཀྤྱིཥ་བདེ་ལེགཥ་དང་བཅཥཔ་སྗེ་ ཞྤྱི་གཡོག་
བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ དོན་ཚན་༡༠.༨.༡ ལྟར་སྤྱི་ཚེཥ༠༡-༡༠/༠༣/༢༠༢༡ ཚུན་ིན ་གངཥ་༡༠ ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའྤྱི་
ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 

བསྟན་འཛིན། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 

འད། 
༡༽ མྤྱི་ངོའྤྱི་སྗེར་ཡིག་ནང་། 
༢༽ ཡིག་ཨམ་ནང་།  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༥ ། 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༡༤/༡༢/༠༨༦༨          སྤྱི་ཚེཥ་༡༥/༥/༢༠༡༢ ལ། 

 
སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ། 

དོན་འབཥ་དེ་ན་ི རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ཞྤྱིབ་འཚོལ་ལཥ་རྫོགཥ་ བཀ་ཤིཥ་འདི་ སན་བཅོཥ་ཀྤྱི་ཡི་གུ་ཟུར་སྦྲགཥ་ཕུལ་མྤྱི་ལྟར་དུ་ སྤྱི་ཚེཥ་༡༥-
༢༨/༥/༡༢ ཚུན་ིན་གངཥ་༡༢ ཀྤྱི་རྤྱིང་སན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་སྗེ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 

ཥངཥ་རྒྱཥ་དབང་ཕྱུག། 
བདག་སྫོང་ལཥ་རྫོགཥ། 

འད།  
༡༽ བཀ་ཤིཥ། 
༢༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༣༽ ཡིག་ཚང་གི་འད། 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༦ ། 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༡༤/༡༢/༠༨༦༨           སྤྱི་ཚེཥ་༡༥/༥/༢༠༡༢ ལུ། 

 
ནད་གཡོག་ངལ་གཥོ། 

དོན་འབཥ་དེ་ནི་  རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ཞྤྱིབ་འཚོལ་ལཥ་རྫོགཥཔ་ བཀ་ཤིཥ་འདི ་  ཁོ་རའྤྱི་ཨ་པ་ཚབཥ་ཆེན་སྗེ་ན་མྤྱི་འདི་ ས ན་བཅོཥ་ཀྤྱི་དོན་
ལུ་ཕྱྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབག་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ དྲུང་འཚོའྤྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ནད་གཡོགཔ་སྗེ་འགྫོ་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་མྤྱི་འདི་ལུ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་ ལུ་
འཚོགཥ་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ཐེངཥ་་་་་་་་་  གྫོཥ་ཆོད་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེཥ་་ ་་་་་་་  ལཥ་་་་་་་་་  ཚུན་ནད་གཡོག་པའྤྱི་ངལ་གཥོ་སྗེ་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་
པའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 

ཥངཥ་རྒྱཥ་དབང་ཕྱུག། 
བདག་སྫོང་ལཥ་

རྫོགཥ། 
འད།  
༡༽ བཀ་ཤིཥ། 
༢༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༣༽ ཡིག་ཚང་གི་འད།  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༧ ། 
 

ཡིག་ཨང་/རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༡༤/༢༠༢༡/             སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་ལུ། 

 
སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ། 

 
ད་རྗེཥ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་འཚོགཥ་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མའྤྱི་གྫོཥ་ཆོད་ལྟར་ འྫོག་གི་ཁ་གཥལ་བཞྤྱིན་ སྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་ལུ་
ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། 
 
༡༽ མྤྱིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢༽ གོ་གནཥ་ ་་་་་་་་་་་། 
༣༽ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་། 
༤༽ ངལ་གཥོའྤྱི་དབྱྗེ་བ་ ་་་་་་་་་་་། 
༥༽ དུཥ་ཡུན་ སྤྱི་ཚེཥ་ ་་་་་་་་ལཥ་ ་་་་་་ ཚུན། 
 
མྤྱིང་ ་་་་་་་་་་་་་། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 
འད། 
༡༽ དྲུང་ཆེན།/མདོ་ཆེན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༢༽ འབྗེལ་ཡོད་གཙོ་འཛིན། 
༣༽ རང་ཥོའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ལུ། 
༤༽ སྗེར་གྤྱི་ཡིག་སྫོད། 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༨ ། 
ཡིག་ཨང་/རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༡༤/༢༠༢༡/                                སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ། 

 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། 

 
ད་རྗེཥ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་འཚོགཥ་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མའྤྱི་གྫོཥ་ཆོད་ལྟར་ འྫོག་གི་ཁ་གཥལ་བཞྤྱིན་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་
གཥོ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། 
༡༽ མྤྱིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢༽ གོ་གནཥ་ ་་་་་་་་་་་་། 
༣༽ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་། 
༤༽ ངལ་གཥོའྤྱི་དབྱྗེ་བ་ ་་་་་་་་་་་། 
༥༽ དུཥ་ཡུན་ སྤྱི་ཚེཥ་ ་་་་་་་་ལཥ་ ་་་་་་་་་་་་་ཚུན། 
 
མྤྱིང་ ་་་་་་་་་་་་་། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 
འད། 
༡༽ དྲུང་ཆེན།/མདོ་ཆེན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༢༽ འབྗེལ་ཡོད་གཙོ་འཛིན། 
༣༽ རང་ཥོའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ལུ། 
༤༽ སྗེར་གྤྱི་ཡིག་སྫོད། 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༩ ། 
 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༡༤/༢༠༢༠-༢༡/          སྤྱི་ཚེཥ་༢༠/༡༡/༢༠༢༠ ལུ། 
 
རྫོ་རྗེ། 
བདག་སྫོང་འགོ་དཔོན། ལཥ་རྤྱིམ་སྗེ་ཚན། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
 
གནད་དོན། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ། 
 
ཞུ་དོན་ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི ་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༢༠ .༢.༡.༧ པ་ལྟར་དུ་ སྤྱིག་ལོ་ཚང་སྟྗེ་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ ག་
སྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ཟླ་ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་ལཥ་ ལཥ་བྱྗེདཔ་ལུ་ངལ་གཥོ་བྱྤྱིན་དགོཔ་སྗེ་ཡོད་པ་ལཥ་བརྟྗེན་ ཁྱྫོད་ར་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡ ཚེཥ་༡ ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་
འགྫོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༢ པའྤྱི་ཚེཥ་༡ ལཥ་༣༠ ཚུན་ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ་སྗེ་ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། 
 
ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། 
དྲུང་ཆེན། 
 
འད། 
༡༽ ཡོངཥ་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། སྙན་ཞུ། 
༢༽ གཙོ་འཛིན། བདག་སྫོང་སྗེ་ཚན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། དང་ལེན། 
༣༽ ཡིག་སྫོད་ཨམ། 
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༨༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༡ པ། དངུལ་ཕོགཥ། འཐུཥ་དང་ཁེ་ཕན། 
 

ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་ཟུར་དེབ་༡༡/ཀ་ པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཟུར་དེབ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་། 
 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གོ་གནཥ་གཥར་བསྫོཥ་འབདཝ་ད་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༡/༡ ལག་ལེན་འཐབ། 
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ཟུར་དེབ་༡༡/ཀ། 
(ལཥ་སྗེའྤྱི་ལཥ་ཤོག།) 

གཡོག་བསྫོཥ། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། གོ་གནཥ་མར་ཕབ། དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལཥ་ལོགཔ་ད་དང་སབཥ་གཡོག་ཚུའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
 (སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ ༢༠..........) 

ཆ་ཤཥ་ཀ་ པ། ད་ལྟྫོའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ། 
༡. ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་།  
༢. ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་།  
༣. ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་།  
༤. མྤྱི་ཁུངཥ།  
༥. ལཱ་གཡོག་གི་གནཥ་ཚད།  
༦. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་།  
༧. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།  
༨. ད་ལྟྫོའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱི།  
༩. ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚེཥ་གངཥ།  
༡༠. འཕལ་གྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ལེན་ཡོདཔ། (གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་སབཥ་གལ་སྤྱིད་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་དང་ལོ་ལྟར་ཡར་ཥེང་གིཥ་ཚེཥ་གངཥ་གཅིག་ནང་ཕོག་པ་

ཅིན་འཕལ་གྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ཐག་གཅད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཧྗེ་མ་ར་ལོ་ལྟར་ཡར་ཥེང་འདི་བྱྤྱིན་དགོ། ) 
 

༡༡. སྗེར་ཕོགཥ། (གང་རུང་ཡོད་ན།)  
༡༢. ད་ལྟྫོའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་བསྫོམཥ། (རྤྱིམ་ཨང་༡༠+༡༡)  
༡༣. འཐུཥ། (ཁྱད་འཐུཥ། ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ། དཀའ་འཐུཥ། ཁ་མཐོའྤྱི་འཐུཥ། འགྲུལ་འཕྤྱིན། དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།)  
༡༤. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ་བསྫོམཥ། (རྤྱིམ་ཨང་༡༢+༡༣)  

ཆ་ཤཥ་ཁ་༡ པ། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
༡. གོ་གནཥ་གཥརཔ་གི་མྤྱིང་།  
༢. གོ་གནཥ་གཥརཔ་གི་གནཥ་རྤྱིམ།  
༣. དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱི་གཥརཔ།  
༤. ད་ལྟྫོའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་བསྫོམཥ།(ཆ་ཤཥ་ཀ་པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༡༢།)  
༥. དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ་གི་ལོ་ལྟར་ཡར་ཥེང་གཅིག་བཀལ།(ཆ་ཤཥ་ཁ་༡པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༣པ།)  
༦. གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ།(ཆ་ཤཥ་ཁ་༡པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༤+༥།)  
༧. གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ། (གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ་ (ཆ་ཤཥ་

ཁ་༡པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༦པ་) འདི་དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ་གི་ཚད་གཞྤྱིའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་རྤྱིམ་པ་ (ཆ་ཤཥ་ཁ་༡པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༣པ་) དང་གཅིག་ཁར་སྙྫོམ་སྤྱིག་འབད།) 
 

༨. སྗེར་ཕོགཥ།(གང་རུང་ཡོད་ན།)  
༩. འཐུཥ།(ཁྱད་འཐུཥ་/ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ་/དཀའ་འཐུཥ་/ཁ་མཐོའྤྱི་འཐུཥ་/འགྲུལ་འཕྤྱིན་/དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།)  
༡༠. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ་བསྫོམཥ།(ཆ་ཤཥ་ཁ་༡པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༧+༨+༩)  
༡༡. ཤུལ་མའྤྱི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚེཥ་གངཥ།  
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ཆ་ཤཥ་ག་ པ། འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
༡. ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་།  
༢. ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་།  
༣. ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་།  
༤. མྤྱི་ཁུངཥ།  
༥. ལཱ་གཡོག་གི་གནཥ་ཚད།  
༦. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་།  
༧. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།  
༨. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི།  
༩. ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚེཥ་གངཥ།  
༡༠. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱིའྤྱི་ཉུང་མཐའ་དངུལ་ཕོགཥ།(གོ་གནཥ་ཀྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ་མཐོ་ཤོཥ་ཅིག་ལུ་ཡར་ཥེང་འབད་མྤྱིའྤྱི་

གཡོག་ཐོག་གི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་མ་གཏོགཥ་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་དོན་ཚན་༡༡ .༦.༡པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གཏན་འབེབཥ་འབད་དགོ།) 
 

༡༡. འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ།(ཆ་ཤཥ་ག་པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༡༠།)  

ཆ་ཤཥ་ཁ་༢ པ། གོ་གནཥ་མར་ཕབ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
༡. གོ་གནཥ་གཥརཔ་གི་མྤྱིང་།  
༢. གོ་གནཥ་གཥརཔ་གི་གནཥ་རྤྱིམ།  
༣. དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ་གི་ཚད་གཞྤྱི།  
༤. དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ་གི་ཚད་གཞྤྱིའྤྱི་ཉུང་མཐའ་དངུལ་ཕོགཥ།(ཆ་ཤཥ་ཁ་༢པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༣པ།)  
༥. གོ་གནཥ་མར་ཕབ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ།(ཆ་ཤཥ་ཁ་༢པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༤པ།)  
༦. གོ་གནཥ་གཥརཔ་གི་འཐུཥ།(ཁྱད་འཐུཥ། ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ། དཀའ་འཐུཥ། ཁ་མཐོའྤྱི་འཐུཥ། འགྲུལ་འཕྤྱིན། དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།)  
༧. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ་བསྫོམཥ།(ཆ་ཤཥ་ཁ་༢པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༥+༦།)  
༨. ཤུལ་མའྤྱི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚེཥ་གངཥ།  

ཆ་ཤཥ་ཁ་༣ པ། དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལཥ་ལོག་པའྤྱི་སབཥ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། 
༡. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་།  
༢. གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།  
༣. དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི།  
༤. དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལེན་པའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ།  
༥. དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལཥ་ལོག་པའྤྱི་སབཥ་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་གཥརཔ།(ཆ་ཤཥ་ཁ་༣པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༤པ་དང་འད།)  
༦. འཐུཥ།(ཁྱད་འཐུཥ། ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ། དཀའ་འཐུཥ། ཁ་མཐོའྤྱི་འཐུཥ། འགྲུལ་འཕྤྱིན། དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།)  
༧. དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལེན་པའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ཀྤྱི་སྗེར་ཕོགཥ།(གང་རུང་ཡོད་ན།)  
༨. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ་བསྫོམཥ། (ཆ་ཤཥ་ཁ་༣པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༥+༦+༧)  
༩. ཤུལ་མའྤྱི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚེཥ་གངཥ། (ཤུལ་མའྤྱི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་འཐོབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༡༢ཕྱག་ཞུ་དགོ།)  
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༡༢. སྗེར་ཕོགཥ།(གོ་གནཥ་ཀྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ་མཐོ་ཤོཥ་ཅིག་ལུ་ཡར་ཥེང་འབད་མྤྱིའྤྱི་གཡོག་ཐོག་གི་མྤྱི་ངོམ་གང་རུང་ཅིག་ཨིན་ན།)  
༡༣. དངུལ་ཕོགཥ་བསྫོམཥ།(ཆ་ཤཥ་ག་པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༡༡+༡༢།)   
༡༤. འཐུཥ།(གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་ཁྱད་འཐུཥ་/ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ་/དཀའ་འཐུཥ་/ཁ་མཐོའྤྱི་འཐུཥ་/འགྲུལ་འཕྤྱིན་/དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།)  
༡༥. དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཐུཥ་བསྫོམཥ།(ཆ་ཤཥ་ག་པའྤྱི་རྤྱིམ་ཨང་༡༣+༡༤།)  

 
དན་ཐོ། 
༡༽ སབཥ་གཡོག་ལཥ་ལོག་པའྤྱི་སབཥ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ་དོན་ལུ་དོན་ཚན་༡༡ .༦.༤ པ་ལུ་བལྟ། 
༢༽ སབཥ་གཡོག་དུཥ་ཡུན་སབཥ་ཀྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་སྗེར་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
༣༽ སྗེར་ཕོགཥ།གོ་གནཥ་དེའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱིའྤྱི་ཐོབ་ཚད་མཐོ་ཤོཥ་ལཥ་བརལ་བའྤྱི་དངུལ། 
༤༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དངུལ་ཕོགཥ་ལོག་སྟྗེ་གཞན་འབེབཥ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་༡༡.༦.༢.༡ པ་ལཥ་༡༡.༦.༢.༤ པ་ཚུན་བལྟ། 
༥༽ གོ་གནཥ་མར་ཕབ་མ་འབད་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་ཐོབ་པའྤྱི་སྗེར་ཕོགཥ་གང་རུང་འདི་གོ་གནཥ་མར་ཕབ་འབད་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་མཚམཥ་འཇོག་འབད་བཞག་

དགོ། 
༦༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལཥ་ལོག་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་བསར་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་ཐད་ཁར་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་མ་ལེན་པའྤྱི་ཧྗེ་མའྤྱི་

གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་དང་འཁྤྱིལ་གཏན་འབེབཥ་འབད་དགོ། 
༧༽ འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ་ཀྤྱི་ཐད་ཁར་ཆ་ཤཥ་ག་པ་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 
བཟྫོ་སྤྱིག་འབད་མྤྱི། 
 
(མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན།)               (དངུལ་རྤྱིཥ་འགོ་དཔོན།) 
 
གནང་བ་གནང་མྤྱི། 
 

(ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན།)  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༡/༡ ། 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༠༧/༢༠༡༩-༢༠/                            སྤྱི་ཚེཥ་༢༡/༠༡/༢༠༢༠ ལུ། 

གཥར་བསྫོཥ་བཀའ་རྒྱ། 
ད་རྗེཥ་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ཡིག་ཨང་ ཞྤྱི་ལྷན་ /བཀོད་ཁྱབ་འཛིན་སྫོང་སྗེ་ཚན ་ /གཡོག་བསྫོཥ ་ /༢༨/༢༠༡༩ /༤༡ སྤྱི་ཚེཥ་༢༧ /༡༢/༡༩ 
ནང་གཥལ་ངོ་མྤྱིང་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་༢༠༢༠༠༡༡༡ ཅན་མ་འདི་ འྫོག་གི་ཁ་གཥལ་ལྟར་  རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཡིག་ཚང་
ནང་གཥར་བསྫོཥ་འབདཝ་ཨིན། 

༡༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དབྱྗེ་བ་    : ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་ཞྤྱིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན། 
༢༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་   : ཁྱད་འཛིན་༥ པ། 
༣༽ གོ་གནཥ་ནང་གཥེཥ་གནཥ་རྤྱིམ་  : ཀ། 
༤༽ ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན་   : འཆར་གཞྤྱི་དང་ཞྤྱིབ་འཚོལ་ལཱ་རྤྱིགཥ་སྗེ་ཚན། 
༥༽ ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན་    : ཞྤྱིབ་འཚོལ་ལཱ་གཡོག། 
༦༽ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་    : ཁྱད་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག། 
༧༽ སྗེ་ཚན་      : ཞྤྱིབ་འཚོལ་སྗེ་ཚན། 
༨༽ དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་ཚད་   : ༢༠,༦༤༥-༤༡༥-༢༦,༨༧༠  
༩༽ གཥར་བསྫོཥ་ཟླ་ཚེཥ་    : ༠༡/༠༡/༢༠༢༠ 

མྤྱི་ངོམ་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རྤྱིང་ མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་སྗེ་བཞག་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ རང་ཥོ་ལུ་ཕོག་པའྤྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འཐུཥ་ཤོར་མྗེད་པར་ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་བ་
ཅིན་ ལོ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལཥ་ གཏན་གཡོག་གུ ར་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ནི་དང་། འདི་གི་ཧྗེ་མ་མྤྱི་ངོམ་འདི་གིཥ་ཐ་ཚིག་གི་ཁཥ་བླངཥ་
དམ་བཅའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་བཀང་སྟྗེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 

ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། 
དྲུང་ཆེན། 

འད། 
༡༽ ཁྤྱི་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། སྙན་ཞུ། 
༢༽ མདོ་ཆེན། རྒྱལ་ཡོངཥ་འཆར་དངུལ་ལཥ་ཁུངཥ། 
༣༽ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་ཡོངཥ་འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་བཀོད་ཚོགཥ། 
༤༽ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་གཞུང་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཛིན་ཚད་འཛིན། 
༥༽ ཥངཥ་རྒྱཥ། ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་ཞྤྱིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༦༽ རྤྱིཥ་འཛིན་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༧༽ མྤྱི་ངོའྤྱི་སྗེར་ཡིག་ནང་།  
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༩༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༢ པ། ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྫོང་ལམ་ལུགཥ། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་། 
 

ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་བཟྫོ་ནིའྤྱི་དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་གི་ཟླ་ཐོ་ཟུར་དེབ་༡༢/ཀ། 
 
ཁྱད་རྤྱིག་འཛིན་སྫོང་དང་མཁཥ་མཆོག་སྗེ་རྤྱིམ་ཚུ་གི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༡ པ། 
 
ལྟ་སྫོར་གྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༢པ། 
 
ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༣ པ། 
 
ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གི་དོན་ལུ་ཚད་གཞྤྱི་བཟྫོ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་གི་དཔེ་ཚད་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
༡༽ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་འབྤྱི་ཤོག། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༢/༡།   
༢༽ ཚོད་བརྟག་ཚོགཥ་ཆུང་གི་སྐུགཥ་ཐོ་མམ་སྗེབ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༢/༢། 
༣༽ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྲུབ་འབཥ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༢/༣། 
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ཟུར་དེབ་ ༡༢/ཀ། 
རྤྱིཥ་ལོ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་གི་ཟླ་ཐོ། (སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལཥ་ ༦ ཚུན།) 
རྤྱིམ་
ཨང་། 

ལཥ་ས། འགན་ཁུར། ༧ པ། ༨ པ། ༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ། ༡ པ། ༢ པ། ༣ པ། ༤ པ། ༥ པ། ༦ པ། 

༡ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་དང་
ལྫོགཥ་གྲུབ་གཙོ་བོ་ཚུ་བཟྫོ་སྤྱིག་
འབད་ནི། 

ལྟ་རྟྫོག་པ་དང་འབྗེལ་ཡོད་ཞྤྱི་
གཡོགཔ། 

           

༢ དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་གི་ལོ་ཕྱྗེད་
བསར་ཞྤྱིབ། 

ལྟ་རྟྫོག་པ་དང་འབྗེལ་ཡོད་ཞྤྱི་
གཡོགཔ། 

           

༣ དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་
འབད་ནི། 

ལྟ་རྟྫོག་པ།            

༤ ཧྗེ་མའྤྱི་ལོ་གི་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་དོན་
ལུ་ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་འགོ་
འདྗེན་འཐབ་ནི། 

ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་ཚོགཥ་
ཆུང་། 

           

༥ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྤྱི་སྐུགཥ་
ཚུ་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་
སྫོང་།ཡང་ན་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་
བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་
བཙུགཥ་ནི། 

མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན།            

༦ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་དང་མཐུན་
པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཀྤྱི་བྱ་ལེན། 

མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན།            
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ཟླ་ཐོའྤྱི་ལོ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ་མྤྱིའྤྱི་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ནང་གི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྫོང་མཆོག་གྱུར་གྤྱི་ཟླ་ཐོ། (སྤྱི་ཟླ་ ༡ པ་ལཥ་ ༡༢ པ་ཚུན།) 
རྤྱིམ་
ཨང་། 

ལཥ་ས། འགན་ཁུར། ༡ པ། ༢ པ། ༣ པ། ༤ པ། ༥ པ། ༦ པ། ༧ པ། ༨ པ། ༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ། 

༡ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་དང་ལྫོགཥ་
གྲུབ་གཙོ་བོ་ཚུ་བཟྫོ་སྤྱིག་འབད་དེ་
དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་འདི་ཡོངཥ་
འབྗེལ་ཐོག་ལཥ་ཕུལ་ནི། 

ལྟ་རྟྫོག་པ་དང་འབྗེལ་ཡོད་
ཞྤྱི་གཡོགཔ། 

           

༢ དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་གི་ལོ་ཕྱྗེད་
བསར་ཞྤྱིབ། 

ལྟ་རྟྫོག་པ་དང་འབྗེལ་ཡོད་
ཞྤྱི་གཡོགཔ། 

           

༣ དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་
འབད་ནི། 

ལྟ་རྟྫོག་པ།            

༤ ཧྗེ་མའྤྱི་ལོ་གི་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་
ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་འགོ་འདྗེན་
འཐབ་ནི། 

ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་ཚོགཥ་
ཆུང་། 

            

༥ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྤྱི་སྐུགཥ་ཚུ་ 
མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་། ཡང་ན་
ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་
ལུགཥ་ནང་བཙུགཥ་ནི། 

མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན།            

༦ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་དང་འཁྤྱིལ་
བའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཀྤྱི་བྱ་ལེན། 

མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན།            
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འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༡ ། 
ཁྱད་རྤྱིག་འཛིན་སྫོང་སྗེ་རྤྱིམ་དང་མཁཥ་མཆོག་སྗེ་རྤྱིམ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག། 
དོན་ཚན་ཀ་པ། ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁ་གཥལ། 
དབྱྗེ་དཔྱད་དུཥ་ཡུན། 
ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། 
སྗེ་ཚན། ལཥ་ཁུངཥ་/ལཥ་སྗེ། 

ཁྱད་ཡོན་ཐོ་འཛོལ་བ་མྗེད་པའྤྱི་ཁཥ་ལེན། ང་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ཡོད་པའྤྱི་ངེའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལཥ། ད་རྗེཥ་(ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་བར་དོན་ཚུ་
བདེན་པ་ཨིན་པའྤྱི་གཥལ་སྟྫོན་འབདཝ་ཨིན། 
 
དོན་ཚན་ ཁ་པ། ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ། (རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་) (བརྒྱ་ཆ་༧༠ །) 

དན་ཐོ། གནཥ་རྤྱིམ་བཞྤྱི་ཆ་རའྤྱི་དམྤྱིགཥ་གཏད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཚད་འདི་ བཀང་མ་དགོ་རུང་གནཥ་རྤྱིམ་༢ པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་གཏད་སྐུགཥ་ཚད་འདི་ངེཥ་པར་དུ་བཀང་དགོ།  

 
སྗེ་ཚན་གྤྱི་གྲུབ་
འབཥ། 

 
ལཥ་ས། 

དམྤྱིགཥ་གཏད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཚད། ངོ་རྐྱང་གིཥ་གཥལ་བཀོད་འབད་བའྤྱི་
དམྤྱིགཥ་གཏད་ཀྤྱི་གྲུབ་འབཥ། 
 

ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་བཥམ་འཆར་/གྫོཥ་
འདེབཥ་/ཁུངཥ་བཤད། 
 

ལྟ་རྟྫོག་པ་གིཥ་བྱྤྱིན་
པའྤྱི་སྐུགཥ། གནཥ་རྤྱིམ་༤  པ།  

=[༣.༠༠-༤.༠༠] 
གནཥ་རྤྱིམ་༣  པ། 
=[༢.༠༠-༢.༩༩] 

གནཥ་རྤྱིམ་༢  པ།  
=[༡.༠༠ -༡.༩༩] 

གནཥ་རྤྱིམ་༡  པ།  
[<=༠.༩༩] 

༡. ༡༽ ༡… 
༡༽ ༢… 

   
 

    

༢. ༢༽ ༡…        
བསྫོམཥ། 
དོན་ཚན་ཁ་པའྤྱི་སྐུགཥ། 
སྐུགཥ་བསྫོམཥ་/ལཥ་སའྤྱི་གངཥ་ཁ། =………… 
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དོན་ཚན་ག་པ། བྱ་སྫོད་བརྟག་དཔྱད། (བརྒྱ་ཆ་༣༠ །) 
ལྫོགཥ་གྲུབ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་
ཀྤྱི་ཥ་གོ། 

སྤུཥ་ཚད་དང་གོ་དོན་འགྗེལ་བཤད། མཆོག་གྱུར།[༣.༠༠-༤.༠༠] 
གནཥ་རྤྱིམ་༤ པ། 

རབ། [༢.༠༠-༢.༩༩] 
གནཥ་རྤྱིམ་༣ པ། 

འབྤྱིང་། [༡.༠༠-༡.༩༩] 
གནཥ་རྤྱིམ་༢ པ། 

ལེགཥ་བཅོཥ་དགོཔ། [<=༠.༩༩] 
གནཥ་རྤྱིམ་༡ པ། 

བྱ་སྫོད་ཀྤྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་གུ་མཐའ་དཔྱད་
ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཚད། 

 
 
 
༡. དབྱྗེ་དཔྱད་དང་བླྫོ་
རྤྱིག་གི་ལྫོགཥ་གྲུབ། 

༡.༡ མཐོང་ཚུལ་གྤྱི་ཚོར་བ། 
རྤྱིག་པ་གཥརཔ་དང་དངོཥ་སུ་སྗེ་ཕན་
ཐོགཥ་པའྤྱི་ཐབཥ་ཤེཥ་གནཥ་སབཥ་ཚུ་
བཏོན་ཏེ་ ལཱ་གི་གནཥ་སྟངཥ་ལེགཥ་
ཤོམ་བཟྫོ་མྤྱི་་དང་མྤྱི་སྗེ་ནང་གནོད་པ་ཡོད་
མྗེད་ཚུ་ཤེཥ་རབ་ཅན་དང་མནོ་རྤྱིག་ཅན་
གྤྱི་ཐོག་ལཥ་འབད་ཤེཥ་མྤྱི། 

གནད་དོན་ཚུ་སྔ་གོང་ལཥ་ཤེཥ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་
གོ་སབཥ་ངོཥ་འཛིན་འབད་དེ་གྲུབ་འབཥ་
འདི་ལུ་ངལ་རངཥ་སྗེད་མྤྱི། 
 
ཐབཥ་ལམ་གཞན་མ་འདཝ་བཏོན་ནིའྤྱི་དོན་
ལུ་ མནོ་བཥམ་དང་རྤྱིག་རལ་ཚུ་གཡོག་
བཀོལ་མྤྱི། 
 
གྫོཥ་འཆར་དང་རྒྱབ་སྫོན་ཚུ་བཟྫོ་བའྤྱི་
སབཥ་ལུ་ མཐོང་ཚུལ་འདི་ཐབཥ་ཤེཥ་ཀྤྱི་
སྫོ་ལཥ་འབག་མྤྱི། 

དམྤྱིགཥ་གཏད་འགྲུབ་ནི་དང་རྒྱ་སྗེད་གཏང་
ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཐབཥ་ཤེཥ་གང་དག་བཏོན་ཏེ་
འབད་མྤྱི། 

དམྤྱིགཥ་གཏད་འགྲུབ་ནིའྤྱི་ལཱ་འབད་ནི་གི་དོན་
ལུ་གོ་སབཥ་དང་ཐབཥ་ཤེཥ་ངོཥ་འཛིན་
འབད་ནི་ལུ་ལམ་སྟྫོན་ལེན་དགོ་མྤྱི། 

བཥམ་འཆར་དང་ཐག་བཅད་སྤྱིག་
བཀོད་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ཚབ་ཚབ་སྗེ་
འབད་ནི་དང་གནོད་སྫོན་ཚུ་བརྟག་ཞྤྱིབ་
མ་འབད་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་ཡུན་རྤྱིང་གི་འཆར་
གཞྤྱི་ལཥ་ཕན་གནོད་དབྱྗེ་བ་མ་དཔྱད་
པར་ིན་ལྟར་གྤྱི་དཀའ་ངལ་གུ་གཙོ་
བོར་བཏོན་ཏེ་ལཱ་འབད་མྤྱི། 
 

 

༡.༢དཔྱད་ཞྤྱིབ་དང་ཐག་བཅད། 
མགུ་རྫོག་དགཥ་ཀྤྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཐོན་པའྤྱི་
སབཥ་ལུ་ཐབཥ་ཤེཥ་ཚུ་ཚོར་སང་གི་ཐོག་
ལཥ་དཔྱད་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ་བཏོན་་མྤྱི། 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་ངོཥ་འཛིན་འབད་ནིའྤྱི་
དོན་ལུ་ གནཥ་སྟངཥ་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་ 
ལམ་ལུགཥ་དང་རྒྱུ་མཚན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ 
དབྱྗེ་དཔྱད་འབད་མྤྱི། 
 
བརྒྱུད་སྐུལ་གྤྱི་དབང་ལུ་མ་ཐལ་བར་མནོ་
བཥམ་ཞྤྱིབ་ཞྤྱིབ་སྗེ་བཏང་སྟྗེ་ཡང་དག་པའྤྱི་
བཥམ་དཔྱད་དང་ལྡན་མྤྱི། 
 
རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ 
ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་ལག་ལེན་འཐབ་མྤྱི། 

གྲུབ་འབཥ་མངོན་སུམ་དུ་འབྱུང་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་
གནད་དོན་ག་ར་ལུ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་
འབད་བའྤྱི་རྒྱབ་སྫོན་ངོ་སྫོར་གྫོཥ་འཆར་
བཀོད་མྤྱི། 

གནད་དོན་དང་དཀའ་ངལ་ཥེལ་ཐབཥ་ཀྤྱི་དོན་
ལུ་ལྟ་བཀོད་པའྤྱི་བཀོད་རྒྱ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་
ན་ནི་དང་རང་གི་གནད་དོན་འདི་ལུ་ཐག་
བཅད་རྒྱབ་སྫོན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ཕུལ་ནི་མྗེདཔ། 

རགཥ་ཙམ་གྤྱི་དབྱྗེ་དཔྱད་གུ་གཞྤྱི་
བཞག་སྟྗེ་མནོ་བཥམ་གཏང་མྤྱི། 
 
དུཥ་ཐོག་ལུ་ལན་གཥལ་སྫོད་དགོ་ཥ་
ལུ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་དང་གྫོཥ་བསྡུར་གུ་དུཥ་
ཚོད་ལེ་ཤ་འགོར་མྤྱི། 

 

 
༢.ཥེམཥ་ཤུགཥ་དང་

༢.༡ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་ནི་དང་་ཥེམཥ་
ཤུགཥ་བསྗེད་བཅུག་ནི། 

རང་སྗེར་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་ལཥ་སྗེ་ཚན་གྤྱི་གྲུབ་
འབཥ་འདི་ལུ་གཙོ་རྤྱིམ་བྱྤྱིན་མྤྱི། 

གོངམ་དང་འྫོག་མ།མམ་རྫོགཥ།ཚོང་མགྫོན་
དང་ལཥ་མགྫོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་

གོངམ་དང་འྫོགམ་མམ་རྫོགཥ་དང་ལཥ་
མགྫོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་རྐྱངམ་གཅིག་ལཱ་

འཛོལ་བ་ ཡང་ན་དཀའ་ངལ་བྱུང་
བའྤྱི་སབཥ་ལུ་སྗེ་ཚན་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་
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མམ་རུབ། 
 

གཞན་མྤྱི་ཚུ་ ཡིད་ཆེཥ་དང་སྫོ་བ་ 
ཥེམཥ་ཤུགཥ་བསྗེད་བཅུག་ཐོག་ལཥ་ 
དོན་ལྡན་དང་གཅིག་མཐུན་ཨིན་པའྤྱི་
བཥམ་གཤིཥ་བཟྫོ་མྤྱི། 
 
 

 
སྗེ་ཚན་གྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི་ནང་འཁོད་ མ་
མཐུནམ་ཐོན་ཚེ་ གཞན་གྤྱི་བཥམ་འཆར་
ཚུ་ལུ་བརྤྱི་བཀུར་དང་གུཥ་ཞབཥ་ཀྤྱི་ཐོག་
ལཥ་ཥེལ་ཐབཥ་འབད་མྤྱི་དང་ སྤྱི་མཐུན་
གྤྱིཥ་ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའྤྱི་ཐབཥ་ཤེཥ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ལཱ་འབད་མྤྱི། 

ལམ་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ལཱ་འབད་ནི་གི་གནཥ་
སྟངཥ་སྟབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྗེ་རྒྱུན་སྫོང་འཐབ་
ནི།  ཕན་ནུཥ་ཅན་དང་ཐོན་སྗེད་ཅན་གྤྱི་སྗེ་
ཚན་བཟྫོ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་འགྱུར་བ་མྗེད་པའྤྱི་
བརྫོན་ཤུགཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་བླྫོ་གཏད་དང་ཡིད་
ཆེཥ་བསྗེད་བཅུག་མྤྱི། 

འབད་བའྤྱི་མཐུན་འབྗེལ་ལེགཥ་ཤོམ་བཞག་
མྤྱི།གཞན་དང་གཅིག་ཁར་བླྫོ་གཏད་དང་མཐུན་
ལམ་བཞག་ནིའྤྱི་ཥེམཥ་ཤུགཥ་སྗེད་མྤྱི། 

ལུ་ཐོ་ཕོགཥ་པའྤྱི་ལཱ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཁ་
གཏང་མྤྱི། 

༢.༢ མམ་རུབ་དང་གལ་གཏོགཥ། 
ལཥ་སྗེ་དང་ལཥ་ཁུངཥ་ སྗེ་ཚན་ག་ར་གི་
ལྟ་བཀོདཔ་དང་མམ་རྫོགཥ། དེ་ལཥ་
འབྗེལ་བ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
མཐུན་འབྗེལ་དང་གྫོཥ་བསྟུན་འགོ་ཁྤྱིདཔ་
འབད་མྤྱི། 

ལཱ་འགན་ལྤྱི་དགཥ་ཡང་ན་འབད་མ་ཚུགཥ་
པའྤྱི་གནཥ་སྟངཥ་ཤར་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་ཨིན་
རུང་སྗེ་ཚན་གྤྱི་ལཥ་དོན་དང་ཥེམཥ་ཤུགཥ་
ཆེ་དགཥ་སྗེ་བཞག་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྫོར་འབད་མྤྱི། 
 
སྗེ་ཚན་གྤྱི་དོན་ལུ་གོང་འཕེལ་གྤྱི་གོ་སབཥ་
ཚུ་སྤྱིད་ཐག་ཡང་དགཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་འཚོལ་
ཐབཥ་འབད་མྤྱི། 

སྗེ་ཚན་མམ་རུབ་ཀྤྱི་ནང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་དཔེ་
སྟྫོན་འབད་མྤྱི་དང་ཁོ་ཡང་ན་མྫོ་ག་ཨིན་རུང་ལཱ་
མྗེད་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ལཱ་ཚུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟྗེ་
འབད་ནི་གི་ཥེམཥ་ཤུགཥ་སྗེད་མྤྱི། 

རང་ལུ་སྫོད་ཡོད་པའྤྱི་ལཱ་འབད་ནི་མ་གཏོགཥ་
མམ་རུབ་སྗེ་འབད་ནི་དང་སྗེ་ཚན་ནང་བཅའ་
མར་གཏོགཥ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྫོར་ལེན་ནི་དང་བྱྤྱིན་
ནི་མྗེད་མྤྱི། 

རང་དོན་འགྲུབ་ནི་དང་རང་དོན་རྐྱངམ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་མྤྱི། 
 
འཛོལ་བ་ ཡང་ན་དཀའ་ངལ་བྱུང་
བའྤྱི་སབཥ་ལུ་སྗེ་ཚན་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་
ལུ་ཐོ་ཕོགཥ་པའྤྱི་ལཱ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཁ་
གཏང་མྤྱི། 
 

 

༣.མཆོག་གྱུར་གྤྱི་དོན་
ལུ་ཥེམཥ་ཤུགཥ། 

༣.༡ གྲུབ་འབཥ་བཏོན་ནི། 
རྒྱལ་ཡོངཥ་ཀྤྱི་མཐའ་དོན་གཙོ་བོར་བཏོན་
ཐོག་ལཥ་ འཇོན་ཐང་ཅན་དང་གནཥ་
ཚད་མཐོ་བའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་སྫོད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ 
ལོ་ལྔའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་དང་། ལོ་རྤྱིམ་གྤྱི་
དམྤྱིགཥ་གཏད་འགྲུབ་ནི་ལུ་བརྫོན་ཤུགཥ་
སྗེད་མྤྱི། 

དམྤྱིགཥ་གཏད་སྗེད་མྤྱི་ཚུ་མཐུན་རྐྱྗེན་སྫོད་
མྤྱིའྤྱི་ནང་འཁོད་སྤུཥ་ཚད་ལུ་ཐོ་མ་ཕོགཔ་སྗེ་
སྒྲུབ་མྤྱི། 
 
རྒྱལ་ཡོངཥ་དང་ལཥ་སྗེའྤྱི་མཐུན་རྐྱྗེན་ཚུ་
ཆུད་ཟད་གཏང་ནི་ལཥ་མར་ཕབ་འབད་མྤྱི། 

དུཥ་རྒྱུན་དུ་ཁོ་མྫོའྤྱི་རང་དབང་གི་འྫོག་ལུ་ཡོད་
པའྤྱི་མཐུན་རྐྱྗེན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་སྤུཥ་ཚད་
ཅན་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་བཏོན་ནི་ལུ་རྗེ་འདོད་སྗེད་
མྤྱི། 

གྲུབ་འབཥ་བཏོན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་ར་འགེངཥ་
མྤྱི་ཨིན་རུང་མཐུན་རྐྱྗེན་འཐེབ་དགོ་མྤྱི། 
 

དམྤྱིགཥ་གཏད་དང་འཆར་དངུལ་བགོ་
བཀམ་འབད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཞབཥ་
ཏོག་སྫོད་ནི་མྗེད་པ། 
 
རང་གི་ལཥ་སྗེ་དང་རྒྱལ་ཡོངཥ་ཀྤྱི་རྒྱུ་
དངོཥ་ཚུ་ཆུད་ཟད་གཏང་མྤྱི། 

 

༣.༢ ཁཥ་ལེན་དང་འགན་འཁྤྱི། 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངཥ་མཐའ་དོན་ཞབཥ་
ཏོག་ཞུ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ རང་ཥོའྤྱི་དང་བདེན་
དང་ཁཥ་ལེན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་དཔེ་སྟྫོན་འབད་
མྤྱི། 

རྒྱལ་གཞུང་དང་མྤྱི་མང་།  བཟའ་ཚང་དང་
ལཥ་སྗེ།  གོང་མ་དང་མམ་རྫོགཥ།  འྫོག་
མ་དང་ལཥ་མགྫོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
གནཥ་དགོ་པའྤྱི་ཁ་ཚིག་དང་གོ་རྟྫོགཥ་ཚུ་ཁ་
ཞྗེ་གིཥ་མྗེད་ཀྤྱི་སྫོ་ལཥ་གོང་ལུ་བཀུར་མྤྱི། 

རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ཡང་དག་པའྤྱི་ཤ་ཞྗེན་སྗེད་མྤྱི་
དང་།  བཟའ་ཚང་བཟུམ་སྗེ་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་
བདག་དབང་གཟུང་མྤྱི། ལཱ་རྤྱིགཥ་འགོ་འདྗེན་
འཐབ་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ལམ་སྟྫོན་བསབ་བྱ་ཚུ་
ལེན་དགོ་མྤྱི། 

རྒྱལ་ཁབ་ལུ་དགོཔ་ཐོན་པའྤྱི་སབཥ་བཟའ་ཚང་
བཟུམ་སྗེ་བདག་དབང་སྗེད་མྤྱི་དང་།  ཁཥ་
བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་འབད་ནི་ལཥ་སྤྱི་ཥི་
བཏོགཥ་ཏེ་སྫོད་མྤྱི། 
 

མྤྱི་སྗེའྤྱི་འགྫོ་ལུགཥ་དང་བརྤྱི་མཐོང་ཚུ་
ལཥ་འགལ་མྤྱི། 
 
ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་གི་དོན་ལུ་
གཅིག་སྤྱིལ། ཁྱད་རྤྱིག། དང་བདེན། 
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དོན་ཚན་ང་པ། སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ (དོན་ཚན་ཁ་དང་ག།) 
གནད་དོན། སྐུགཥ་ཐོབ་ཡོདཔ། སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་སྐུགཥ། གང་རུང་ཡོད་ན་ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་བཥམ་འཆར། 
ཁ། ལཱ་ཤུལ།  སྐུགཥ་ཚད་ཁ་པ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་༧༠། = ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
ག། བྱ་སྫོད་བརྟག་དཔྱད།  སྐུགཥ་ཚད་ག་པ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་༣༠། = ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
བསྫོམཥ།    

 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ། 
 
ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ། 
སྤྱིར་བཏང་སྐུགཥ་ཀྤྱི་ཐིག་ཁམ། 
ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ། ངེཥ་ཚིག། སྐུགཥ་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི། 

༡༽ གནཥ་རྤྱིམ་༤ པ། ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་གཞན་དང་མ་འདཝ་སྗེ་བཏོན་ཡོདཔ། ༣.༠༠-༤.༠༠ 

 
རང་གིཥ་དང་བླངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་འགན་
ཁུར་འཐེབ་འབག་ནི་ལུ་འབག་ཆོག་ཆོ་དང་
ག་སྤྱིག་ཡོད་མྤྱི། 

ཕྱྫོགཥ་རྤྱིཥ་མྗེདཔ།  འགན་འཁྤྱི།ཤ་
ཞྗེན་དང་ཐ་དམ་ཚིག་འགོ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་གོ་
འཕང་དང་མ་མཐུན་པའྤྱི་བླྫོ་སབ་ནི་
དང་བྱ་སྫོད་བཏོན་མྤྱི། 
 
ལཱ་འགན་འཐེབ་གང་རུང་ནང་བཅའ་
མར་མ་གཏོགཥ་མྤྱི། 
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༢༽ གནཥ་རྤྱིམ་༣ པ། འགྲུབ་དགོ་པའྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ལཥ་མཐོ་སུ་སྗེ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༢.༠༠-༢.༩༩ 

༣༽ གནཥ་རྤྱིམ་༢ པ། ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་ལཱ་གཡོག་གི་དགོཥ་མཁོ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༡.༠༠-༡.༩༩ 

༤༽ གནཥ་རྤྱིམ་༡ པ། གྲུབ་འབཥ་ཡང་ན་བྱ་སྫོད་འདི་དགོཥ་མཁོ་ལཥ་ཉུང་སུ་སྗེ་ཡོདཔ། <=༠.༩༩ 

དན་ཐོ། སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་འདི་མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་བྱྤྱིན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྤྱི་ནང་འདེབཥ་ཅིག་ཨིན། 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༢། 
ལྟ་སྫོར་གྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག། 
དོན་ཚན་ཀ་པ། ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁ་གཥལ། 
དབྱྗེ་དཔྱད་དུཥ་ཡུན། 
ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། 
སྗེ་ཚན། ལཥ་ཁུངཥ་/ལཥ་སྗེ། 

ཁྱད་ཡོན་ཐོ་འཛོལ་བ་མྗེད་པའྤྱི་ཁཥ་ལེན། ང་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ཡོད་པའྤྱི་ངེའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལཥ།  ད་རྗེཥ་ (ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་བར་དོན་
ཚུ་བདེན་པ་ཨིན་པའྤྱི་གཥལ་སྟྫོན་འབདཝ་ཨིན། 
 
དོན་ཚན་ ཁ། ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ། (བརྒྱ་ཆ་༧༠ །) 
 
སྗེ་ཚན་གྤྱི་གྲུབ་
འབཥ། 

 
ལཥ་དོན། 

དམྤྱིགཥ་གཏད་བརྤྱི་འཇོག། ངོ་རྐྱང་གིཥ་གཥལ་བཀོད་འབད་བའྤྱི་
དམྤྱིགཥ་གཏད་ཀྤྱི་གྲུབ་འབཥ། 
 

ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་བཥམ་འཆར་
/གྫོཥ་འདེབཥ་/ཁུངཥ་བཤད། 
 

ལྟ་རྟྫོག་པ་གིཥ་བྱྤྱིན་
པའྤྱི་སྐུགཥ། གནཥ་རྤྱིམ་༤ པ། 

=[༣.༠༠-༤.༠༠] 
གནཥ་རྤྱིམ་༣ 
པ།=[༢.༠༠-༢.༩༩] 

གནཥ་རྤྱིམ་༢ པ།= 
[༡.༠༠ -༡.༠༠] 

གནཥ་རྤྱིམ་༡ 
པ།[<=༠.༩༩] 

༡. ༡.༡ ……… 
༡.༢ …… 
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དན་ཐོ། གནཥ་རྤྱིམ་བཞྤྱི་ཆ་རའྤྱི་དམྤྱིགཥ་གཏད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཚད་འདི་བཀང་མ་དགོ་རུང་གནཥ་རྤྱིམ་༢ པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་གཏད་སྐུགཥ་ཚད་འདི་ངེཥ་པར་དུ་བཀང་དགོ། 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
དོན་ཚན་ག་པ།བྱ་སྫོད་བརྟག་དཔྱད། (བརྒྱ་ཆ་༣༠) 
བྱ་སྫོད་བརྟག་དཔྱད། འགྗེལ་བཤད། [༣.༠༠-༤.༠༠] 

གནཥ་རྤྱིམ་༤ པ། 
[༢.༠༠-༢.༩༩] 
གནཥ་རྤྱིམ་༣ པ། 

 [༡.༠༠-༡.༩༩] 
གནཥ་རྤྱིམ་༢ པ། 

 [<=༠.༩༩]  
གནཥ་རྤྱིམ་༡ པ། 

བྱ་སྫོད་ཀྤྱི་
སྒྲུབ་བྱྗེད་དང་
ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་
སྐུགཥ། 

༡.དབྱྗེ་དཔྱད་རྤྱིག་རལ། 

ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱི་དམྤྱིགཥ་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་དང་
གྲུབ་འབཥ་ཚུ་བཏོན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ གཅིག་
གིཥ་འབད་བའྤྱི་ལཱ་འདི་ལུ་ ངལ་རངཥ་དང་
ངོཥ་ལེན་གྤྱི་ཚོར་སང་སྟྫོན་མྤྱི། 

ཁོ་/མྫོ་གང་རུང་གི་ རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་འདི་ ལེགཥ་
ཤོམ་སྗེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྗེ་ རང་དབང་གི་མནོ་བཥམ་བཏང་
ཐོག་ལཥ་ ལཥ་ཚོགཥ་ལུ་ཕན་གྫོགཥ་འབད་མ་འབད་ཀྤྱི་ 
བརྟག་དཔྱད་འབད་མྤྱི། 

ལཥ་ས་ཚུ་འབད་དགོཔ་སྗེ་ལྟ་རྟྫོག་པ་
ལཥ་ལམ་སྟྫོན་ཐོབ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ ལཱ་གི་
མཥ་མྫོང་དང་འཁྤྱིལ་ ལེགཥ་ཤོམ་
སྗེ་དབྱྗེ་བ་དཔྱད་མྤྱི། 

ལཥ་ས་གི་དོན་ལུ་ལཱ་གི་མཥ་མྫོང་ཚད་
ཅིག་དང་ དུཥ་ཐོག་གི་ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་
བཀོད་རྒྱ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྗེ་དབྱྗེ་དཔྱད་
འབད་མྤྱི། 

དབྱྗེ་དཔྱད་ག་ནི་ཡང་མྗེད་པར་ལཱ་འབད་མྤྱི་
དང་། ལཱ་གི་མཥ་མྫོང་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་མྗེད་མྤྱི། 

  

༢.འཆར་གཞྤྱི་བརམ་ནི་དང་
འགོ་འདྗེན་འཐབ་ནི། 

མཐུན་རྐྱྗེན་དང་དུཥ་ཚོད་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟྗེ་  ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱི་དམྤྱིགཥ་
ཡུལ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ འཆར་གཞྤྱི་བརམ་ནི་
དང་ལཥ་ས་འགོ་འདྗེན་འཐབ་ནིའྤྱི་ལྫོགཥ་
གྲུབ་བཏོན་མྤྱི། 

དུཥ་རྒྱུན་གྤྱི་ལཥ་ས་ཚུ་ ལཱ་གི་འཆར་གཞྤྱིའྤྱི་ལམ་སྟྫོན་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་ཨིནམ་དང་ལཥ་སྗེའྤྱི་དམྤྱིགཥ་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའྤྱི་དོན་
ལུ་ རང་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་མཐུན་རྐྱྗེན་ཚུ་དང་དུཥ་ཚོད་འཛིན་སྫོང་
གི་རྤྱིག་རལ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྗེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྗེ་ ལཱ་གི་
སྤུཥ་ཚད་ལུ་ཐོ་མ་ཕོགཔ་སྗེ་གྲུབ་འབཥ་བཏོན་མྤྱི།  

ལཥ་ས་གུ་ གོ་རྤྱིམ་ལྡན་པའྤྱི་ལཥ་
འཆར་ གཥལ་རྤྱི་རྤྱི་བཟྫོ་སྟྗེ་ ལྟ་རྟྫོག་
དང་མཐུན་རྐྱྗེན་ལེ་ཤ་གཏང་མ་དགོ་
པར་ ལཱ་གི་སྤུཥ་ཚད་རྒྱུན་སྫོང་འཐབ་
མྤྱི།  

ལཱ་གི་འཆར་གཞྤྱི་བརམཥ་ཏེ་ཡོད་རུང་ 
འདི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་མ་འབད་བར་ ལཥ་
ས་ཚུ་འགོ་འདྗེན་འཐབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་
མཐུན་རྐྱྗེན་འཐེབ་དགོཔ་མ་ཚད་ སྤུཥ་
ཚད་ལུ་ཐོ་ཕོག་མྤྱི།  

ལཱ་གི་འཆར་གཞྤྱི་དང་མ་འཁྤྱིལ་བར་ དུཥ་
ཡུན་མང་ཤོཥ་ར་ གྫོ་བུར་གྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་ཚུ་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགཥ་མྤྱི་་དང་ ལཱ་ཚུ་རྗེ་
བ་སྗེད་མྤྱིའྤྱི་སྤུཥ་ཚད་དང་ལྡནམ་སྗེ་མྗེད་མྤྱི། 

  

༣. ཐག་གཅད་ཐངཥ། 
དཀའ་ངལ་དང་ཐབཥ་ཤེཥ་ཚུ་ངོཥ་འཛིན་
འབད་ཐབཥ་ལུ་ བརྟག་ཞྤྱིབ་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་
འབད་དེ་འྫོཥ་འབབ་ལྡན་པའྤྱི་དབང་འཛིན་ལུ་

དཀའ་ངལ་དང་དེའྤྱི་ཥེལ་ཐབཥ་ཀྤྱི་རྒྱབ་སྫོན་བཀོད་མྤྱི་ཚུ་ ལྟ་
རྟྫོག་པ་གིཥ་བར་ཞུགཥ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ཧྗེ་མ་ལཥ་ཕུལ་མྤྱི། 

ལྟ་རྟྫོག་པ་གིཥ་ལམ་སྟྫོན་གནང་ནིའྤྱི་
དོན་ལུ་ དཀའ་ངལ་དང་དེའྤྱི་རྒྱབ་སྫོན་
བཀོད་མྤྱིའྤྱི་ཐབཥ་ཤེཥ་ཚུ་དུཥ་ཚོད་

དུཥ་ཐོག་ལུ་ རྒྱབ་སྫོན་གང་ཡང་མྗེད་
པའྤྱི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ཕུལ་མྤྱི། 

དཀའ་ངལ་བཥལ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་
བར་ཞུགཥ་འདི་ལུ་ བསྒུགཥ་ཏེ་སྫོད་མྤྱི། 

  

༢. ༢.༡…………… 
༢.༢…………… 

       

བསྫོམཥ། 
དོན་ཚན་ཁ་པའྤྱི་སྐུགཥ། 
སྐུགཥ་བསྫོམཥ་/ལཥ་སའྤྱི་གངཥ་ཁ། =………… 
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ཕུལ་མྤྱི། ཁར་ཕུལ་མྤྱི། 

༤. འགོ་ཁྤྱིདཔ་དང་ཥེམཥ་
ཤུགཥ་ཀྤྱི་རྤྱིག་རལ། 

རང་ལུ་ཕོག་པའྤྱི་ལཥ་ས་ཚུ་ འཕལ་མཁོ་དང་
རང་ཤེཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་འགོ་ཁྤྱིད་འབད་ནི་དང་
རྒྱབ་སྫོར་ཞུ་མྤྱི། 

རང་ལུ་ཕོག་པའྤྱི་ལཱ་ཚུ་ དང་ལེན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་
འབད་མྤྱི། ཁོ་མྫོ་གང་རུང་གི་ ལཱ་གི་ཥ་གོའྤྱི་ནང་གི་ སྟབཥ་མ་
བདེཝ་ཚུ་ངོཥ་འཛིན་འབད་དེ་ཥེལ་ཐབཥ་སྤྱིག་མྤྱི། 

རང་ལུ་ཕོག་པའྤྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་
མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ འགན་ཁུར་སྤྱིང་སྤྱི་
སྗེ་འབག་མྤྱི། 

རང་ལུ་ཕོག་པའྤྱི་ལཱ་འགན་གང་རུང་གྲུབ་
ཡོད་རུང་ ད་རུང་ལྟ་རྟྫོག་འབད་དགོཔ་
ཡོད་མྤྱི། 

ལཱ་སྫོད་མྤྱི་འདི་ དན་གཥོ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་
ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་མྤྱི།   

༥.ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྗེལ་
རྤྱིག་རལ། 

སྗེ་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་ནི་དང་རྒྱབ་སྫོར་ཞུ་ཕུལ་
གྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ་བཏོནམ་མ་ཚད་ མཐུན་ལམ་
བཟྫོ་ནི་དང་ལཱ་གི་གནཥ་སྟངཥ་སྟབཥ་བདེ་
ཏོག་ཏོ་བཟྫོ་མྤྱི།  

ལཥ་སྗེའྤྱི་ཕྱྤྱི་ནང་གིཥ་ཆ་རའྤྱི་ནང་ འཆམ་མཐུན་བཟྫོ་བའྤྱི་
སབཥ་ལུ་ མྤྱི་ངོ་རང་ཥོའྤྱི་ལཱ་གི་དམྤྱིགཥ་གཏད་ཚུ་སྒྲུབ་མྤྱི། 

རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་ས་སྒྲུབ་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ 
ནང་འཁོད་ཀྤྱི་མཐུན་ལམ་ལེགཥ་ཤོམ་
ཡོད་རུང་ ཕྱྤྱི་ཁའྤྱི་ལཥ་སྗེ་དང་མཐུན་
འབྗེལ་བཞག་ནིའྤྱི་རྤྱིག་རལ་འདི་ཉུང་
སུ་སྗེ་ཡོད་མྤྱི། 

ལཥ་སྗེའྤྱི་ཕྱྤྱི་ནང་གི་མཐུན་ལམ་ཉུང་
རུང་ རང་ཥོའྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་སྒྲུབ་མྤྱི། 

རང་གི་མཐའ་དོན་དང་དམྤྱིགཥ་དོན་ཚུ་
འགྲུབ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ལཱ་འབད་མྤྱི། 

  

༦. ངག་ཐོག་ ཡང་ན་ཡིག་
ཐོག་གི་བར་དོན་སྫོད་ལེན། 

རང་གི་གནཥ་སབཥ། བཥམ་འཆར་དང་
གྫོཥ་འཆར་ཚུ་ དྭངཥ་འཕྫོཥ་འཕྫོཥ་དང་
བཅུད་བསྡུ་སྟྗེ་ ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གིཥ་
ཆ་རའྤྱི་ཐོག་ལཥ་ གཥལ་ཏོག་ཏོ་སྗེ་སབ་ནིའྤྱི་
ནང་ལྫོགཥ་གྲུབ་བཏོན་མྤྱི།  

གཞན་ལུ་བར་དོན་སྫོད་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ གཥལ་ཏོག་ཏོ་དང་  
མདོར་བསྡུ་སུ།  ཧ་གོཝ་འཇམ་མྤྱིའྤྱི་ཁ་སད་ཐོག་ལཥ་སབ་མྤྱི། 

གཞན་གྤྱིཥ་ཧ་གོཝ་འཇམ་མྤྱིའྤྱི་ཁ་སད་
ཐོག་ལུ་ བར་དོན་སྫོད་མྤྱི། 

ཁོ་ ཡང་ན་ མྫོའྤྱི་གནཥ་ཚད་ཁར་ ཧ་
གོ་ཚུགཥ་མྤྱིའྤྱི་ཁ་སད་ཐོག་ལཥ་ 
གཞན་ལུ་བར་དོན་སྫོད་མྤྱི། 

བར་དོན་ གཥལ་ཏོག་ཏོ་དང་དྭངཥ་འཕྫོཥ་
འཕྫོཥ་སྗེ་མ་སབ་མྤྱི། 

  

བསྫོམཥ། 
དོན་ཚན་ག་པའྤྱི་སྐུགཥ། 
སྐུགཥ་བསྫོམཥ་/ལྫོགཥ་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྤྱི་གངཥ་ཁ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
དོན་ཚན་ང་པ། སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ (དོན་ཚན་ཁ་དང་ག) 
གནད་དོན། སྐུགཥ་ཐོབ་ཡོདཔ། སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་སྐུགཥ། གང་རུང་ཡོད་ན་ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་བཥམ་འཆར། 
ཁ།ལཱ་ཤུལ།  སྐུགཥ་ཚད་ཁ་པ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་༧༠། = ་་་་་་་་  
གབྱ་སྫོད་བརྟག་དཔྱད།  སྐུགཥ་ཚད་ག་པ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་༣༠། = ་་་་་་་་་་་  
བསྫོམཥ།    

ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ། 
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ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ། 
སྤྱིར་བཏང་སྐུགཥ་ཀྤྱི་ཐིག་ཁམ། 
ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ། ངེཥ་ཚིག། སྐུགཥ་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི། 
༡༽ གནཥ་རྤྱིམ་༤ པ། ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་གཞན་དང་མ་འདཝ་སྗེ་བཏོན་ཡོདཔ། ༣.༠༠-༤.༠༠ 
༢༽ གནཥ་རྤྱིམ་༣ པ། འགྲུབ་དགོ་པའྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ལཥ་མཐོ་སུ་སྗེ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༢.༠༠-༢.༩༩ 
༣༽ གནཥ་རྤྱིམ་༢ པ། ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་ལཱ་གཡོག་གི་དགོཥ་མཁོ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༡.༠༠-༡.༩༩ 
༤༽ གནཥ་རྤྱིམ་༡ པ། གྲུབ་འབཥ་ཡང་ན་བྱ་སྫོད་འདི་དགོཥ་མཁོ་ལཥ་ཉུང་སུ་སྗེ་ཡོདཔ། <=༠.༩༩ 

དན་ཐོ། སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་འདི་མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་བྱྤྱིན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྤྱི་ནང་འདེབཥ་ཅིག་ཨིན།  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༣ ། 
ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད། 

དབྱྗེ་དཔྱད་དུཥ་ཡུན། 
ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། 
སྗེ་ཚན། ལཥ་ཁུངཥ་/ལཥ་སྗེ། 

ཁྱད་ཡོན་ཐོ་འཛོལ་བ་མྗེད་པའྤྱི་ཁཥ་ལེན།  ང་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ཡོད་པའྤྱི་ངེའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལཥ།ད་རྗེཥ་ (ཚེཥ་/ཟླ་/ལོ་) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་བར་དོན་ཚུ་བདེན་པ་ཨིན་
པའྤྱི་གཥལ་སྟྫོན་འབདཝ་ཨིན། 
བྱ་སྫོད་བརྟག་དཔྱད། འགྗེལ་བཤད། ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་སྐུགཥ་ཚད། (༠ -༤) བཥམ་འཆར། 
༡༽ སྫོད་ལམ་དང་དང་སྫོད། མཐུན་འབྗེལ་ག་རའྤྱི་ནང་དང་བདེན་དང་ཁྱད་རྤྱིག་ཤོ་མཚུངཥ་ཀྤྱི་སྫོ་ལཥ་གཞན་ལཥ་བླྫོ་གཏད་དང་གུཥ་བཀུར་འཐོབ་མྤྱི།   
༢༽ བར་དོན་སྫོད་ལེན་གྤྱི་རྤྱིག་རལ། བར་དོན་ཚུ་གཞན་ལུ་དོན་སྤྱིན་ཅན་དང་འཇོན་ཐང་ཅན་སྗེ་བར་སྫོད་འབད་ནིའྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ།   
༣༽ ལཱ་ལུ་བརྫོན་ཤུགཥ། ལཱ་ལུ་བརྤྱི་མཐོང་བསྗེད་དེ་ག་ར་ལུ་སྤུཥ་ཚད་ཅན་གྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་ཕུལ་མྤྱི།   
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༤༽ སྗེ་ལཱ། སྗེ་ཚན་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་མམ་འབྗེལ་དང་ཁཥ་ལེན་ཡར་དག་གཏང་མྤྱི།   
༥༽ ངོ་རྐྱང་འཛིན་སྫོང་། སྤུཥ་ཚད་ཅན་གྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་ཕུལ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་དུཥ་ཚོད། ལཱ་གི་གཙོ་རྤྱིམ་དང་མཐུན་རྐྱྗེན་ཚུ་རང་གིཥ་འཛིན་སྫོང་འཐབ་མྤྱི།   
༦༽ ེན་སྲུང་ལུ་བརྫོན་ཤུགཥ། ལཱ་ཥ་དང་ལཱའྤྱི་ེན་སྲུང་གི་ཁྤྱིམཥ་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི། གནཥ་ཚད། ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་གནཥ་མྤྱི།   
སྐུགཥ་བསྫོམཥ།   
དཔྱ་སྙྫོམ་གྤྱི་སྐུགཥ། = སྐུགཥ་བསྫོམཥ་/༦ །  

 
 
(ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ།)            (ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་མྤྱིང་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།) 
 
སྤྱིར་བཏང་སྐུགཥ་ཀྤྱི་ཐིག་ཁམ། 
ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ། ངེཥ་ཚིག སྐུགཥ་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི། 
༡. མཆོག་གྱུར། ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་གཞན་དང་མ་འདཝ་སྗེ་བཏོན་ཡོདཔ། ༣.༠༠-༤.༠༠ 
༢. རབ། འགྲུབ་དགོ་པའྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ལཥ་མཐོ་སུ་སྗེ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༢.༠༠-༢.༩༩ 
༣. འབྤྱིང་། ལཥ་གཡོགཔ་གིཥ་ལཱ་གཡོག་གི་དགོཥ་མཁོ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༡.༠༠-༡.༩༩ 
༤. ལེགཥ་བཅོཥ་དགོཔ། གྲུབ་འབཥ་ཡང་ན་བྱ་སྫོད་འདི་དགོཥ་མཁོ་ལཥ་ཉུང་སུ་སྗེ་ཡོདཔ། <=༠.༩༩ 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༢/༡། 
ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་འབྤྱི་ཤོག། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ་༢༠/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་འགོ་འདྗེན་འཐབ་པའྤྱི་ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན། 

ལྫོགཥ་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད་(རང་ཥོའྤྱི་སྐུགཥ་ཚད་): ཚོད་བརྟག་འཐུཥ་མྤྱི་༡ པ། 

རྤྱིམ
་ཨང

་། 

མྤྱིང
་། 

ཞྤྱི་ག
ཡོག

་ངོ་རྟ
གཥ

་ཨང
་། 

གོ་ག
ནཥ

་ཀྤྱི་
མྤྱིང
་། 

དབྱ
ྗེ་དཔྱ

ད་ར
ྤྱིག་ར

ལ།(
༥)
 

འཆ
ར་ག

ཞྤྱི་ད
ང་འ

གོ་འ
དྗེན
།(༥
) 

ཐག
་གཅ

ད་ཐ
ངཥ
།(༥
) 

དབུ
་ཁྤྱིད

་དང
་ནན

་སྐུལ
་རྤྱིག

་རལ
།(༥
) 

ཕན
་ཚུན

་མཐུ
ན་འ

བྗེལ
།(༥
) 

ངག
་ཐོག

་/འ
བྤྱི་ཐོ

ག་བ
ར་ས

ྫོད།(
༥)
 

གོ་ག
ནཥ

་ཀྤྱི་
གན
ཥ་ར

ྤྱིམ་ད
ང་བ

སྟུན
་པའ

ྤྱི་ལཱ་
ཚད
།(༧

) 

དམ
ྤྱིགཥ

་ལཱ་
གཙ

ོ་བོ་འ
གྲུབ

་ནི་ལུ
་ཕན

་འད
ེབཥ

།(༥
) 

ལེག
ཥ་

ེཥ་ཀ
ྤྱི་རྒྱབ

་རྟྗེན
།(༥
) 

འག
ན་ཁུ

ར་ས
ྫོམ་འ

བག
་ཐེག

་པའ
ྤྱི་འྫོཥ

་འབ
བ།(

༥)
 

མ
ཥ་མ

ྫོང་ག
ི་ཕན

་འད
ེབཥ

།(༥
) 

ནང
་འཁ

ོད་ཀ
ྤྱི་ལཱ་
འཐེ
བ།(

༡.༥
) 

ཕྱྤྱི་ཁ
འྤྱི་ལཱ

་འཐ
ེབ།(

༡.༥
) 

 སྐུ
གཥ

་བས
ྫོམཥ

། 

དན
་གཥ

ོ། 

༡ རྫོ་རྗེ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༠ འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན།                 

༢ པདྨ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༡ ལཥ་རྤྱིམ་འགོ་དཔོན།                 

༣ མཁའ་འགྫོ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༢ བདག་སྫོང་ལཥ་རྫོགཥ།                 

༤ ཥངཥ་རྒྱཥ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༣ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན།                 

༥ བུ་དར། ༡༠༠༢༠༠༣༠༤ དཔལ་འབྱྫོར་འགོ་དཔོན།                 

༦ དབང་མྫོ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༥ རྤྱིཥ་དཔྱད་འགོ་དཔོན།                 

 
མྤྱིང་དང་མྤྱིང་རྟགཥ། 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༢/༢། 
 

ཚོད་བརྟག་ཚོགཥ་ཆུང་གི་སྐུགཥ་ཐོ་མམ་སྗེབ། ༼འཆར་ལོ་༢༠༡༩ - ༢༠༢༠༽ 
སྤྱི་ཚེཥ་༢༠/༡༠/༢༠༢༠ ལུ། 
ལཥ་སྗེ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 

ཨང་། མྤྱིང་། ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། གོ་གནཥ། རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར། སྐུགཥ་ ༤༠%། 
ལྫོགཥ་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད།   

གོ་རྤྱིམ། 
འཐུཥ་མྤྱི་༡པ། འཐུཥ་མྤྱི་༢པ། འཐུཥ་མྤྱི་༣པ། འཐུཥ་མྤྱི་༤པ། བསྫོམཥ། དཔྱ་སྙྫོམཥ་༦༠%། ༡༠༠% 

༡ རྫོ་རྗེ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༠ འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན། ༣༠   ༣༨  ༣༦ ༥༨ ༤༩ ༡༨༡ ༢༧.༡༥ ༥༧.༡༥   
༢ པདྨ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༡ ལཥ་རྤྱིམ་འགོ་དཔོན། ༣༦ ༣༩ ༣༨ ༤༣ ༤༥     
༣ མཁའ་འགྫོ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༢ བདག་སྫོང་ལཥ་རྫོགཥ། ༣༥          
༤ ཥངཥ་རྒྱཥ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༣ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། ༣༤          
༥ བུ་དར། ༡༠༠༢༠༠༣༠༤ དཔལ་འབྱྫོར་འགོ་དཔོན།           
༦ དབང་མྫོ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༥ རྤྱིཥ་དཔྱད་འགོ་དཔོན།          
              

ཚོད་བརྟག་ཚོགཥ་ཆུང་འཐུཥ་མྤྱི་ཚུ། 
 
རྒྱལ་མཚན།           བཀ་ཤིཥ།         དཔལ་འབྱྫོར།  
མདོ་ཆེན། ནགཥ་ཚལ་ལཥ་ཁུངཥ། ཥོ་ནམ་ལྷན་ཁག། འཐུཥ་མྤྱི།   ལཥ་རྤྱིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། འཐུཥ་མྤྱི།    མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། འཐུཥ་མྤྱི་དྲུང་ཆེན།  
 

དཔལ་གྲུབ་རྫོ་རྗེ། 
དྲུང་ཆེན། ཁྤྱི་འཛིན།  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༢/༣། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 

འཆར་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོའྤྱི་ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྲུབ་འབཥ། 
ལཥ་གཡོགཔ་བགོ་བཀམ་ཁ་གཥལ།  

མཆོག་གྱུར། 
ཨང་། མྤྱིང་། ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་། གོ་གནཥ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་མཇུག་གི་ཟླ་ཚེཥ། 

༡ པདྨ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༡ ཁྱད་འཛིན་༣ཀ། འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་གོངམ། ༠༡/༠༧/༢༠༢༠ 
རབ། 

༡ མཁའ་འགྫོ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༣ ཁྱད་འཛིན་༢ཀ། བར་དོན་འཕྲུལ་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འྫོགམ། ༠༡/༠༧/༢༠༡༩ 
༢ ཥངཥ་རྒྱཥ། ༡༠༠༢༠༠༣༠༤ ཁྱད་འཛིན་༥ཀ། ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་ལཥ་རྤྱིམ་འགོ་དཔོན། ༠༡/༠༡/༢༠༢༠ 
༣ བུ་དར། ༡༠༠༢༠༠༣༠༥ ཁྱད་འཛིན་༣ཀ། མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ༣༡/༠༡/༢༠༡༨ 

འབྤྱིང་། 
༡ བུམ་པ། ༡༠༠༢༠༠༣༡༢ ཁྱད་འཛིན་༣ཀ། བདག་སྫོང་འགོ་དཔོན་གོངམ། ༠༡/༠༧/༢༠༡༧ 
༢ དབང་ཕྱུག། ༡༠༠༢༠༠༣༡༣ ཁྱད་འཛིན་༢ཀ། དངུལ་རྤྱིཥ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འྫོགམ། ༡༥/༠༡/༢༠༡༩ 
༣ སྤྗེན་པ། ༡༠༠༢༠༠༣༡༤ ལྟ་སྫོར་༡ཀ། བདག་སྫོང་ལཥ་རྫོགཥ། ༠༡/༠༧/༢༠༡༨ 

ཐ་མ། 
༡      

སྤྱི་ཚེཥ་༢༠/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་འཚོགཥ་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ཞལ་འཛོམཥ་ཐེངཥ་༡༠ པའྤྱི་ནང་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད། 
༡༽ ཀུན་གྲུབ། མདོ་ཆེན། གྫོག་མྗེ་ལཥ་ཁུངཥ། བསྟན་རྒྱཥ་ལྷན་ཁག། འཐུཥ་མྤྱི། 
༢༽ བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱཥ། མདོ་ཆེན། ནུཥ་ཤུགཥ་ལཥ་ཁུངཥ། བསྟན་རྒྱཥ་ལྷན་ཁག། འཐུཥ་མྤྱི། 
༣༽ དབང་ཕྱུག། མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། འཐུཥ་མྤྱི་དྲུང་ཆེན། 

བཥམ་གཏན་རྫོ་རྗེ། 
དྲུང་ཆེན།/ཁྤྱི་འཛིན། 
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༡༠༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༣ པ། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 
 

ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་ཐོག་ལཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་འདི་ རང་ཥོའྤྱི་ཡོངཥ་འབྗེལ་འཆར་སྫོ་དང་ ཡང་ན་བར་བརྒྱུད་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཥ་སྟྫོང་གཥལ་
བསགཥ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཟུར་དེབ༡༣/༡ པ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 
རྤྱིགཥ་བསྫོམཥ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་  ལཥ་སྗེ་གིཥ་ཟུར་དེབ་༡༣/༢  པའྤྱི་ནང་གི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་བཅུད་བསྡུཥ་འབྤྱི་ཤོག་འདི་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ ཟུར་དེབ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 
ཁྱད་འཛིན་༡ པའྤྱི་མཁཥ་མཆོག་གི་གོ་གནཥ་ལུ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༣ པའྤྱི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་བདེ་སྤྱིག་འབྤྱི་ཤོག་དང་ འབྤྱི་
ཤོག་༡༣/༤ པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོ།  
 
རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། བདེན་ཁུངཥ་འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༥ ། 
 
གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་ཟུར་དེབ་༡༣/ཀ་ པ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོ། 
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ཟུར་དེབ་༡༣/༡ ། 
ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ། 

 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེ་གི་མྤྱིང་)གིཥ་/ཀྤྱིཥ་/གྤྱིཥ་/ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཀུན་གཏོགཥཥ་འགན་བསྡུར་གི་ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་འབདཝ་ཨིན། 
 
གཡོག་གི་ཁ་གཥལ། 
ཨང་ གོ་གནཥ། དབྱྗེ་རྤྱིམ། སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད། ཤེཥ་ཚད། མཥ་མྫོང། ལཥ་སྗེ། 
       

 
དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ། 
༡༽ ཞུ་ཡིག། 
༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་གི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ། 
༣༽ སྫོབ་རྤྱིག་སྐུགཥ་ཤོག་གི་འད། 
༤༽ ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་ལག་ཁྱྗེར། 
༥༽ སྫོང་བརར་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། 
༦༽ འདཥ་པའྤྱི་ལོ་ངོ་གིཥ་ཀྤྱི་རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་ཡང་ན་ ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་ཡོད་མྤྱི། 
༧༽ གཞན་དགོཥ་མཁོ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཆའྤྱི་རྤྱིགཥ། 
 
ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའྤྱི་དང་འདོད་ཅན་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིཥ་ གོང་འཁོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚངམ་སྗེ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ /ཀྤྱི་/གྤྱི་ནང་མཁོད་ མྤྱི་
སྟྫོབཥ་ལཥ་ཚན་གྤྱི་ཡིག་ཚང་ནང་བཙུགཥ་གནང། དོགཥ་ཥེལ་གྤྱི་དོན་ལུ་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོྫོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཡང་ན་གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ཐོག་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་དུཥ་ཚོད་ཁར་འབྗེལ་བ་འཐབ་གནང། 
 
གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༡ པ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་བཀང་ཐངཥ་འདི་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
གདམ་འཐུ་འབད་ཚར་བའྤྱི་ཤུལ་ལུ་ གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ་འབད་ཐངཥ་ཀྤྱི་དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 
ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེ་གི་མྤྱིང་)གིཥ་/གྤྱིཥ་/ཀྤྱིཥ་གྤྱིཥ་ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ་འབདཝ་ཨིན། 
 
ཨང། མྤྱིང། ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང། གོ་གནཥ། སྐུགཥ་བསྫོམཥ། དན་གཥོ། 
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༡     གདམ་ཐུ་གྲུབ། 
༢     སྒུག་ཐོ། 

 
གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་གིཥ་ འྫོག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བདུན་ཕག་གིཥ་ཀྤྱི་ནང་འཁོད་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཡིག་ཚང་ནང་བཙུགཥ་དགོ། 
༡༽ ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ཆ་འཇོག་འབད་བའྤྱི་དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་གིཥ་མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོད་པའྤྱི་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
༢༽ ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཆ་གནཥ་ཅན་གྤྱི་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། 
༣༽ ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཆ་གནཥ་ཅན་གྤྱི་ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར།  
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ཟུར་དེབ་༡༣/ཀ། 
དྲུང་འཚོ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་དགོངཥ་དོན། (སན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་/ཥོ་བཅོཥ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད།) 

ཨང་། དགོངཥ་དོན། ཚད་གཞྤྱི། (ག་ར་བཀང་དགོ།) 
༡. དྲུང་འཚོ་གོངམ་ཚུ་ལུ་གཟྗེངཥ་ཐོན་

གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 
 རན་རྤྱིམ་འཛག་ལུཥ། (སན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་/ཥོ་བཅོཥ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་དང་གཙུག་

ལག་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད།) 
 འབད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་ཁྱད་ལཱ། 
 ཁྱད་འཛིན་༣ པ་དང་༢ པའྤྱི་ནང་བསྫོ་བཞག་འབད་མྤྱིའྤྱི་དྲུང་འཚོ་ལུ་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། 
 ཁྱད་འཛིན་༡ པ། མཁཥ་མཆོག་༣ པ་དང་༢ པའྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་དྲུང་འཚོ་ལུ་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། 
 ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་ནང་འབྤྱིང་ཐོབ་ཡོད་མྤྱི། 
 ལོ་ངོ་༣ གྤྱི་ཡུན་ཚད། 
 སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོ། 

༢. གཙུག་ལག་གོང་མའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་ཡོད་
པའྤྱི་དྲུང་འཚོ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ཁྱད་འཛིན་
༣ པའྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་གནཥ་རྤྱིམ། 

 རན་རྤྱིམ་འཛག་ལུཥ། (སན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་/ཥོ་བཅོཥ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་དང་།  གཙུག་
ལག་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད།) 
 སན་བཅོཥ་གཙུག་ལག་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད། 
 དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གཥོ་བ་ལྷན་ཁག་ཡང་ན་འཇིགཥ་མྗེད་རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངཥ་གཙོ་བསྟྗེན་སན་ཁང་གིཥ་སྔ་གོང་ལཥ་
སྫོབ་སྫོང་གི་གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ། 
 གཙུག་ལག་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་འདི་ལོ་ངོ་༣ ཡན་ཆད་ཨིན་དགོ། 

༣. ལོ་ངོ་༢  ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སྫོབ་སྫོང་
འདི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་
སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་གངཥ་སུ་བརྤྱི་
དགོཔ། 

 རན་རྤྱིམ་འཛག་ལུཥ། (སན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་/ཥོ་བཅོཥ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་དང་གཙུག་ལག་
མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད།) 
 གཙུག་ལག་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད། (སན་བཅོཥ།) 
 ལོ་ངོ་༢ ཡན་ཆད་ཀྤྱི་སྫོབ་སྫོང་དུཥ་ཡུན། 
 སྫོབ་སྫོང་མཐར་མ་འཁྱྫོལ་མྤྱི་ལཥ་བརྟྗེན་ཡར་ཥེང་འབད་མྤྱིའྤྱི་དུཥ་ཡུན་འདི་རྤྱིཥ་ཁར་མྗེད། 
 འབད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་ཁྱད་ལཱ། 
 གཙུག་ལག་སྫོབ་སྗེའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་གུ་གཞྤྱི་བཞག་པའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཚད། 
 ལོ་ངོ་༤ གི་ཡུན་ཚད། 
 སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོ། 

༤. གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཐེངཥ་༡ པ། ལོ་
ངོ་༣ དང་མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་ལོ་ངོ་
༡ བསྫོམ་དགོ། 

 རན་རྤྱིམ་འཛག་ལུཥ། (སན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་/ཥོ་བཅོཥ་གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད།) 
 ལོ་ངོ་༥ ཡན་ཆད་ཀྤྱི་སྫོབ་སྫོང་དུཥ་ཡུན། 
 འབད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་ཁྱད་ལཱ། 
 འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྤྱིལ་ལཱ་ཤུལ་དབྱྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཚད། 
 སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོ། 

དན་ཐོ། གེ་ཥར་རྒྱལ་པོ་གཥོ་རྤྱིག་གཙུག་ལག་སྫོབ་སྗེའྤྱི་ནང་  སྫོབ་སྫོང་སང་མྤྱི་ཚུ་མ་གཏོགཥ།  དྲུང་འཚོ་ཚུ་སྫོབ་སྫོང་གི་སབཥ་གོང་གི་གོ་གནཥ་ཡར་
ཥེང་ལེན་མྤྱི་ཆོག།  
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འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༡ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི༌འབྤྱི་ཤོག། 

 

མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞུ་ཕུལ་གཡོག་གནཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རྤྱིམ་ཨང་། ཆ་རྐྱྗེན། སྐུགཥ་མཐོ་ཤོཥ། སྐུགཥ་ཐོབ་ཡོདཔ། 
༡ སྫོད་ལམ་དང་འབད་གཞག།  ༥  
༢ ཁ་སད་ས་དག།  ༥  
༣ སྤྱིར་བཏང་ཤེཥ་ཡོན།  ༡༠  
༤ འགོ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ། ༥  

༥ 
རྤྱིག་པ། འཇོན་ཐང་དང་ ལྫོགཥ་གྲུབ། 
ཀ། གཥལ་ཞུའྤྱི་རྤྱིག་རལ། (མནོ་ལུགཥ་ཀྤྱི་གོ་རྤྱིམ།) ༥  
ཁ། དབྱྗེ་དཔྱད་འཇོན་ཐང་། ༥  

༦ འབྗེལ་ཡོད་ཤེཥ་ཚད་/སྫོང་བརར་/ལཱ་གི་མཥ་མྫོང།  ༥  
༧ རན་རྤྱིམ། ༥  
༨ གྫོང་གཥེབ་གཡོག་གནཥ། ༥  
༩ ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད། ༤༠  
༡༠ འབྤྱི་རྒྱུགཥ་/སན་ཞུ། 
 ཀ། རྫོང་ཁ། ༥  
 ཁ། ཨིང་ལིཤ། ༥  
 སྐུགཥ་བསྫོམཥ། ༡༠༠  

ཥ་གནཥ། 
སྤྱི་ཚེཥ། (ཚོགཥ་ཆུང་གི་འཐུཥ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་དང་མྤྱིང་རྟགཥ།) 
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འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༢ ། 

རྤྱིམ་
ཨང་། 

མྤྱིང་། ཞྤྱི་
གཡོག་ངོ་ 
རྟགཥ་
ཨང་། 

བསྫོ་
བཞག་ 
ཚེཥ་
གངཥ། 

ཤེཥ་
ཚད། 

འདཥ་པའྤྱི་གོ་
གནཥ་ཡར་ 
ཥེང་གི་ 
ཚེཥ་གངཥ། 

གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཧྗེ་མ། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཐོག སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མ་ཚང་
བའྤྱི་ལོ་གངཥ། 

འདཥ་པའྤྱི་ལོ་ངོ་༣གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་
དབྱྗེ་དཔྱད་སྐུགཥ་ཚད། 

ལྷན་ཁག་
/ལཥ་སྗེ་/ 
རྫོང་ཁག 

དན་
གཥོ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་

མྤྱིང་། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་
གནཥ་རྤྱིམ། 

ནང་གཥེཥ་
གནཥ་རྤྱིམ། 

གོ་གནཥ་
ཀྤྱི་མྤྱིང། 

གོ་གནཥ་ཀྤྱི་
གནཥ་རྤྱིམ། 

ནང་གཥེཥ་
གནཥ་རྤྱིམ། 

                
                
                

དན་གཥོ། 
༡༽ ཚེཥ་གངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོདཔ། 
༢༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ད་ལྟྫོའྤྱི་གོ་གནཥ་ནང་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་ལོ་གངཥ་ལཥ་ མཥ་ཚོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་དང་ སྫོང་བརར་གང་རུང་ཅིག་ནང་ ཟླ་ངོ་༡༨  

ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན། ཟླ་ངོ་༣ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ཚུ་མ་བརྤྱིཥ་པར་བཞག་དགོ། 
༣༽ ལོ་ངོ་༣ གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྤྱིཥ་ཁར་བཀལ་དགོ། 
 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ཞལ་འཛོམཥ་ཀྤྱི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་…………………………………  ཚེཥ་གངཥ་………………………………… 
 
བཟྫོ་སྤྱིག་དང་བདེན་དཔྱད་འབད་མྤྱི།       གནང་བ་སྫོད་མྤྱི། 
(མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན།) 

 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དནོ་ལུ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥངེ་བཅུད་བསྡུཥ་འབྤྱི་ཤགོ། 
ལྷན་ཁག་/ལཥ་སྗེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༣ ། 

ལམ་སྟྫོན། 
མཁཥ་མཆོག་གི་གོ་གནཥ་ཁྱད་འཛིན་༡ པ་དང་ཡངན་མཁཥ་མཆོག་༣ པ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་འབད་ནི་འདི་ གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་ལྔ་རྗེའྤྱི་འཆར་
གཞྤྱིའྤྱི་དོན་ལུ་ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་གངཥ་འབོར་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་ནང་འཁོད་ནང་ བདེ་སྤྱིག་འབད་དགོཔ་མ་གཏོགཥ། ལཱ་གཡོག་པའྤྱི་གངཥ་འབོར་
ཡར་ཥེང་འབད་མྤྱི་ཆོག། 
 
གཡོག་གནཥ་བདེ་སྤྱིག་གི་གྫོཥ་འཆར་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་གཏན་འཇགཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། (སྗེ་ཚན་གཙོ་འཛིན། ལྟ་
སྫོར་སྗེ་རྤྱིམ།ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ། ཡང་ན་སྤྱི་གཡོག་དང་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་དང་འཁྤྱིལ༌མྤྱི་ཆོག) 
 
མཁཥ༌མཆོག༌གི༌གཡོག་གནཥ༌(ཁྱད་འཛིན་༡ པ་ཡང་ན་མཁཥ་མཆོག །) འདི་ག༌དེ༌དག༌དག༌ལཥ༌ཁུངཥ། སྗེ༌ཚན། ཡང་ན་ལཥ་ཚན་ནང༌འཁོད༌ལུ༌ 
གནང༌བ༌གྲུབ་སྟྗེ་ཡོད་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་ཥ་སྟྫོང་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བདེ༌སྤྱིག༌བཟྫོ༌དགོ། 
 
རྫོང༌ཁག༌གཡོག༌སྗེའྤྱི༌ལཥ༌གཡོགཔ་མཁཥ༌མཆོག༌གི༌གཡོག་གནཥ་ (ཁྱད་འཛིན་༡ པ་ཡང་ན་མཁཥ་མཆོག་) ལུ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་གཡོག་གནཥ་ཥ་
སྟྫོང་འདི་ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་ཁུངཥ་དང་ ཡང་ན་སྗེ་ཚན་གྤྱི་དོན་ལུ་ གནང༌བ༌གྲུབ་སྟྗེ་ཡོད་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་ཥ་སྟྫོང་དང་འཁྤྱིལ་དགོཔ་མ་གཏོགཥ། རྫོང་
ཁག་གི་གཡོག་སྗེའྤྱི་གཡོག་གནཥ་དང་འཁྤྱིལ་ནི་མྤྱི་འྫོང་།  
 
གཡོག་གནཥ་བདེ་སྤྱིག༌ག༌ཏེ༌ལཥ༌འབད་ཡི། (མཁཥ༌མཆོག༌ (ཁྱད་འཛིན་༡པ་ཡང་ན་མཁཥ་མཆོག་) ལུ་ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་བདེ་སྤྱིག་འབད་དགོ་པའྤྱི་
གཡོག་གནཥ།)  
གོ༌གནཥ༌ཀྤྱི་མྤྱིང་།    
གནང༌བ༌གྲུབ་པའྤྱི༌གཡོག་གནཥ༌ཥ་སྟྫོང་གི་གངཥ༌ཁ།   
གཡོག་གནཥ་ཥ་སྟྫོང་གི་དོན་ལུ་ད༌ལྟྫོ༌ཡོད༌པའྤྱི༌གངཥ༌ཁ།   
ལཥ༌ཚན། ཡང་ན་སྗེ༌ཚན།      
ལཥ༌ཁུངཥ། ཡང་ན་ལཥ་ཚན།   
 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

གཡོག་གནཥ༌བདེ་སྤྱིག་འབྤྱི་ཤོག། 
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གཡོག་གནཥ་བདེ་སྤྱིག་ག་ཏེ་ལུ་འབད་ནི། (མཁཥ་མཆོག་ (ཁྱད་འཛིན་༡པ་ཡང་ན་མཁཥ་མཆོག་)གི༌གོ༌གནཥ་ཡར༌ཥེང༌འདི་ གཡོག་གནཥ་ག་ཅི་གི་དོན་
ལུ་གྫོཥ༌འཆར༌བཀོད་ཡོདཔ།) 
གོ༌གནཥ༌ཀྤྱི་མྤྱིང་།   
གོ༌གནཥ༌ཀྤྱི༌གནཥ༌རྤྱིམ། 
ལཥ༌ཚན། ཡང་ན་སྗེ༌ཚན།    
ལཥ༌ཁུངཥ། ཡང་ན་ལཥ་ཚན།    
       ལྷན༌ཁག། ཡངན༌ ལཥ༌སྗེའྤྱི༌དོན༌ལུ། 
 
གྫོཥ་འཆར་ཕུལ་མྤྱི།      གནང༌བ༌/རྒྱབ་སྫོན་བྱྤྱིན་མྤྱི།  
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམཥ་ཚོགཥ་ཐེངཥ་………… ཚེཥ་གངཥ་ ………… 
 
(མྤྱིང་རྟགཥ།)         (མྤྱིང་རྟགཥ།) 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་མྤྱིང་།       མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན།   
    རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ། 
བདེན་དཔྱད་འབད་མྤྱི། 
 
(མྤྱིང་རྟགཥ།) 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འཛིན་སྫོང་སྗེ་ཚན་གྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་/འགོ་དཔོན་གྤྱི་མྤྱིང་། 
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འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༤ ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

འགན་ལེན། 
ང་ངོ་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱྗེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མྤྱི་ད་ལྟྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལྷན་ཁག་ཡངན་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་བཙུགཥ།) ནང་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ་བཙུགཥ།) ལུ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ནང་ལུ་ཕྱག་ཕྱྤྱིད་ཞུ་མྤྱི་འདི་གིཥ་ གཤམ་གཥལ་ལྟར་འགན་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།  
༡༽ ད་ལན། ང་གོ་གནཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ་བཀོད།) གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ལུ་ཚེཥ་གངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་(གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚེཥ་གངཥ་བཙུགཥ།) ལུ་ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་འབད་མྤྱི་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་འགན་ལེན་ཚུ་གི་སྫོར་ལཥ་ ང་ལུ་ བཤད་
དེ་བྱྤྱིན་ཡོད་ཟྗེར་བའྤྱི་ངོཥ་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།  

༢༽ ང་གིཥ་ མཁཥ་མཆོག་ཅིག་སྗེ་ ང་རའྤྱི་ལཱ་གཡོག་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ ཕྱག་ཞུ་ནིའྤྱི་གན་ཚིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ བཀོད་ཁྱབ་དབྱྗེ་ཁག་གི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་
གནཥ་དང་ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་གདམ་འཐུ་ག་ཅིའྤྱི་ནང་ལུ་ཡང་བཅའ་
མར་མྤྱི་གཏོགཥ་ནི་དང་ ཡངན་ལྷན་ཁག་ ལཥ་སྗེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་གང་རུང་ལུ་ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་སབཥ་ལུ་ ངེ་གི་གོ་
གནཥ་དང་ལཱ་འགན་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་དེ་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཡང་ འབད་མ་ཆོག་མྤྱི་འདི་ལུ་ ངོཥ་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།  

༣༽ ང་གིཥ་གོང་འཁོད་གན་ཚིག་ཚུ་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་སྗེ་མ་གནཥ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་ ང་ལུ་འྫོཥ་འབབ་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་
བདག་སྫོང་བྱ་ལེན་གྤྱི་འཁྤྱི་བ་ བཀལ་ཆོག་མྤྱི་འདི་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 

༤༽ དེ་བཞྤྱིན་ ང་གིཥ་ཡིག་ཆ་འདི་གུ་ གཤམ་འཁོད་དཔང་པོ་ཚུ་འཛོམཥ་ཐོག་ལུ་ མྤྱིང་རྟགཥ་བཀོདཔ་ཨིན།  
 
ཥ་གནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་         
ཚེཥ་གངཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་        ཁྤྱིམཥ་རྟགཥ།  
 
དཔང་པོ། 
༡. ལྷན་ཁག། ཡངན་ལཥ་སྗེའྤྱི་དོན་ལུ།    ༢ . རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ།  
(ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། ཡང་ན་ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན།)   (མྤྱི་སྟྫོབཥ་འཛིན་སྫོང་སྗེ་ཚན་གྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན།) 
 
(མྤྱིང་རྟགཥ།)         (མྤྱིང་རྟགཥ།) 
མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་          མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
ཡིག་ཚང་གི་ཐིའུ།          ཡིག་ཚང་གི་ཐིའུ།   
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འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༥ ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གྫོཥ་འཆར་གྤྱི་ཁ་སྫོང་འབྤྱི་ཤོག། 
(མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་ལག་དེབ་ཀྤྱི་ཟུར་དེབ་ཀ་པའྤྱི་ནང་གི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ།) 

 

 
ལྟ་བཀོད་པ་གིཥ་བཀང་དགོཔ།  
གཤམ་གཥལ་གྤྱི་སྤྱིག་བཀོད་འདི་ག་དེ་དག་དག་ཀྤྱིག་ཀྤྱི་སྗེ་བཀོད་གནང་། དེ་ཡང་ ཁྱྫོད་ཀྤྱིཥ་བཀོད་པའྤྱི་གཥལ་བརྫོད་དང་བར་དོན། བརྟག་ཞྤྱིབ་ཚུ་ཡང་
བསར་བདེན་དཔྱད་འབད་འྫོང་།  
༡༽ གྫོཥ་འཆར་གུ་རྒྱབ་སྫོན་འབད་མྤྱིའྤྱི་ལྟག་གི་བཅར་ཤོཥ་ལྟ་བཀོད་པའྤྱི་མྤྱིང་།  
༢༽ གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་གྫོཥ་འཆར་བཀོད་པའྤྱི་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་།  
༣༽ ལཥ་སྗེ།སྗེ་ཚན། ཡང་ན་ལཥ་ཚན།  
༤༽ ད་ལྟྫོའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ།  
༥༽ གོ་གནཥ་གནཥ་རྤྱིམ་དང་ནང་གཥེཥ་གནཥ་རྤྱིམ།  
༦༽ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ ད་ལྟྫོའྤྱི་འགན་ཁུར་འགྗེལ་བཤད་བཀོད། (ཤོག་ལེབ་ཥོ་ཥོ་སྗེ་མམ་སྦྲགཥ་སར།) 
༧༽ གྫོཥ་འཆར་བཀོད་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ།  
༨༽ གོ་གནཥ་གནཥ་རྤྱིམ་དང་ནང་གཥེཥ་གནཥ་རྤྱིམ།  
༩༽ གྫོཥ་འཆར་བཀོད་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་གི་སྫོར་ལཥ་  ཁ་གཥལ་སྗེ་གཥལ་རྤྱི་རྤྱི་བཀོད། (ཤོག་ལེབ་ཥོ་ཥོ་སྗེ་མམ་སྦྲགཥ་སར།) 
༡༠༽ གྫོཥ་འཆར་བཀོད་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་  ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ནུཥ་འྫོཥ་ཀྤྱི་སྫོར་ལཥ་འགྗེལ་བཤད་བཀོད། 
༡༡༽ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་སྤྱིར་བཏང་ལཱ་འགན་མ་བརྤྱིཥ་པར་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཁྱད་འཕགཥ་ཀྤྱི་གྲུབ་འབཥ་༣  ག་ཅི་ར་ཐོན་ཡོད་ག།  

མམ་སྦྲགཥ་ཡོད་པའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་བཀང་གནང་། 
 
༡༢.  ཀ། གྲུབ་འབཥ་/ཕན་གནོད། 
(ཕན་གནོད་འདི་འཇོན་ཐང་དང་འགྫོ་ཥོང་དམ་འཛིན།  ཡང་ན་གཞུང་གི་ཕྱག་ལཱ་ནང་ལུ་ ལེགཥ་བཅོཥ་གཞན་ག་ཅི་ར་འབག་འྫོངཥ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལཥ་འགྗེལ་བཤད་བཀོད།) ཤོག་ལེབ་འཐེབ་དགོ་པ་ཅིན་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་། 
རྤྱིམ་ཨང་། གྲུབ་འབཥ་ཀྤྱི་དབྱྗེ་ཁག གྲུབ་འབཥ་ཀྤྱི་ཐོ། གྲུབ་འབཥ་ཀྤྱི་

འགྗེལ་བཤད། 
གྲུབ་འབཥ་ཕན་ནུཥ་
ཀྤྱི་ཐོ། 

ཕན་ནུཥ་ཀྤྱི་འགྗེལ་
བཤད། 

༡ མྤྱི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་ 
བཥལ་གྤྱི་ལཱ་དང་ཡངན་ཞབཥ་ཏོག 

༡    
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  ༢    
༢ བཥམ་འཆར། ༡    
  ༢    
༣ གཥར་གཏོད། ༡    
  ༢    
༤ གྲུབ་འབཥ་གཞན། ༡    
  ༢    

 
ཁ། ཡིག་ཆའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྤྱི་ཐོ།  
ལྟ་བཀོད་པ་ཅིག་འབདཝ་ལཥ་ང་གིཥ་གོང་གི་བར་དོན་དང་དབྱྗེ་ཞྤྱིབ་ཚུ་ག་ར་ང་ར་གིཥ་ཤེཥ་ཤེཥཔ་མཐོང་མཐོངམ་དང་འཁྤྱིལཝ་ད་ ག་ར་བདེན་པ་ཨིན་པའྤྱི་
ངོཥ་ལེན་འབདཝ་ཨིན།དེ་མ་ཚད་ གལ་སྤྱིད་གོང་གི་བར་དོན་ཚུ་ཆ་མ་ཚངམ་དང་བདེན་པ་མྗེདཔ་སྗེ་ཐོན་ཥོང་པ་ཅིན་ ང་གིཥ་དེ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཁུངཥ་
བསལ་དགོཔ་དང་ ང་ལུ་ འདྤྱི་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་འཁྤྱི་བ་ཚུ་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
  
ལྟ་རྟྫོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་/ཚེཥ་གངཥ།  
       

འཛིན་སྫོང་པའྤྱི་རྒྱབ་སྫོན། 
 
ཚེཥ་གངཥ།         མྤྱིང་རྟགཥ།   
ཥ་གནཥ།        འཛིན་སྫོང་པའྤྱི་མྤྱིང་དང་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། 
 
རྒྱབ་རྟྗེན། མྤྱི༌སྟྫོབཥ༌ཚོགཥ༌ཆུང༌ཞལ་འཛོམཥ་ཀྤྱི༌ཚོགཥ༌ཐེངཥ༌ …………………………………… 
ཚེཥ༌གངཥ༌………………………………………ལུ། 
 
རྒྱབ༌སྫོན༌ཡོད།  
རྒྱབ༌སྫོན༌མྗེད།    
ཚེཥ༌གངཥ།          མྤྱིང་རྟགཥ། 
ཥ༌གནཥ།         མྤྱི༌སྟྫོབཥ༌ཚོགཥ༌ཆུང༌གི་ཁྤྱི༌འཛིན། 
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༡༡༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༤ པ། གནཥ་ཥོར། 
 
གནཥ་ཥོར་བཏང་སྟྗེ་ཡོད་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་གི་དོན་ལུ་ གནཥ་ཥོར་བཀའ་རྒྱའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་༡༤/༡ པ་འདི་བཀང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོཔ་
ཁག་ཆེ། 
 
གནཥ་ཥོར་འགྫོ་མྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་གིཥ་རྤྱིཥ་སྫོད་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༡ པ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 
ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༢ པ་གནཥ་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ་དེའྤྱི་དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 
ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༣ པ་འཛུལ་ཞུགཥ་ཀྤྱི་ཞུ་ཡིག། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༤ པ་འཛུལ་ཞུགཥ་བཀའ་རྒྱ། 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ཟུར་དེབ་ ༡༤/ཀ། 
གནཥ་ཥོར་གྤྱི་དོན་ལུ་འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ིན་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ། 

༡༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་བཀོད་ཁྱབ་༡ པ་ /མཁཥ་མཆོག་༡ པ་ལཥ་ཁྱད་འཛིན་༥ པ་ཚུན་དང་།  ལྟ་བཀོད་གོངམ་༡ པ་ལཥ་ལྟ་བཀོད་གོངམ་
༤ པ་ཚུན་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གནཥ་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་ག་ཚད་དང་འཁྤྱིལ་ སྣུམ་འཁོར་སྫོད་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

༢༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ ལྟ་སྫོར་༡ པ་ལཥ་༥ པ་ཚུན་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་སྣུམ་འཁོར་འཁོར་ལོ་གིཥམ་གི་སྣུམ་འཁོར་སྫོད་འཐུཥ་འཐོབ་
དགོཔ་དང། ཁོ་རའྤྱི་གེན་ཟླ་དང་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ མྤྱི་མང་སྗེལ་འདྗེན་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག་ཚད་ ཧྤྱིལ་བུམ་རྤྱིཥ་རྐྱབ་སྟྗེ་འཐོབ་དགོ། 

༣༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ལག་ལེན་༡ པ་ལཥ་༤ པ་ཚུན་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་དེ་དང་ གེན་ཟླ་དང་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ མྤྱི་མང་སྗེལ་འདྗེན་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་
ག་ཚད་ ཧྤྱིལ་བུམ་རྤྱིཥ་རྐྱབ་སྟྗེ་འཐོབ་དགོ། 

༤༽ གནཥ་ཥོར་ཡང་ན་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་རང་གི་ཅ་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་འཐུཥ་ཐོབ་ཚད་ཚུ་ཡང་།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།    ཐོབ་ལམ།   ཐོབ་ཚད། རྟ་ག་དོ་ག། (འཁོར་

ལམ་མྗེད་ཥ།) 
དངུལ་གྤྱི་མཐོ་
ཚད། 

བཀོད་ཁྱབ་༡ པ་/མཁཥ་མཆོག་༡ 
པ་ལཥ་བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་/མཁཥ་
མཆོག་༣ པ་ཚུན། 

དོ་འཁོར་ཆེ་བ་༢ ། ལམ་འགྲུལ་ེན་སྲུང་དང་སྗེལ་
འདྗེན་དབང་འཛིན་གྤྱིཥ་གཥལ་
བཀོད་འབད་བའྤྱི་ག་ཚད། 

༡༣ དངུལ་ཀམ། 
༥༥༠༠༠/- 

ཁྱད་འཛིན་༡ པ་ལཥ་༥ པ་ཚུན། 
ཡང་ན་ལྟ་བཀོད་༡ པ་ལཥ་༤ པ་
ཚུན། 

དོ་འཁོར་ཆེ་བ་༡ ། ལམ་འགྲུལ་ེན་སྲུང་དང་སྗེལ་
འདྗེན་དབང་འཛིན་གྤྱིཥ་གཥལ་
བཀོད་འབད་བའྤྱི་ག་ཚད། 

༡༠ དངུལ་ཀམ། 
༢༧༠༠༠/- 
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ལྟ་སྫོར་༡ པ་ལཥ་ལག་ལེན་༤ པ་
ཚུན། 

དོ་འཁོར་བར་མ་༡ ། 
ཡང་ན་དེ་དང་དོ་མམ་
གཅིག། 

ལམ་འགྲུལ་ེན་སྲུང་དང་སྗེལ་
འདྗེན་དབང་འཛིན་གྤྱིཥ་གཥལ་
བཀོད་འབད་བའྤྱི་ག་ཚད། 

༧ དངུལ་ཀམ། 
༡༥༠༠༠/- 

 
 དན་ཐོ། 
༡. སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་ཆ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ེན་སྲུང་དང་སྗེལ་འདྗེན་དབང་འཛིན་གྤྱིཥ་སྣུམ་འཁོར་ ཉག་གི་རྤྱིགཥ་  མ་འདཝ་གཥལ་བཀོད་འབད་

ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལཥ་ ཤོང་ཚད་ཉུང་ཤོཥ་བཀོད་མྤྱི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་སྫོད་ཆོག།  
༢. སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་ཆ་འདི་ ལམ་ཕྱྫོགཥ་གཅིག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་འཐོབ་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཕང་ལམ་ག་ཨིན་མྤྱི་ཐོག་ལུ་སྫོད་དགོ།  
༣. འབྗེལ་ཡོད་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་གོང་ཚད་དང་ ཐག་རྤྱིང་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་དེ་

བཙུགཥ་དགོ། ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི་དང་ གོང་ལུ་གཥལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྤྱི་མཐོ་ཚད་གིཥ་ལཥ་ ག་དམའ་མྤྱི་འདི་སྫོད་དགོ།  
༤. དགོངཥ་ཞུ་འབད་དེ་ གཡུཥ་ལོག་འགྫོ་བའྤྱི་སབཥ་ འགྫོ་འགྲུལ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་ཆ་འདི་ གནཥ་རྤྱིམ་ཥོར་བ། ཡངན་བསྫོ་བཞག་གི་གན་ཚིག་

ཥོར་ཏེ་འབད་རུང་ ཞྤྱི་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ལུ་ཚར་ཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་འཐོབ།  
༥. སྗེར་གྤྱི་ཅ་ལ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་ཆ་མྤྱི་འཐོབ།  
༦. སྣུམ་འཁོར་ ཉག་ཞག་འབབ་སྫོད་དགོ་མྤྱི་འདི་ལུ་ ག་ཆ་རྤྱིཥ་རྐྱབ་མྤྱི་ཆོག།  
༧. མྤྱི་མང་ སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་མྗེད་པའྤྱི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ མྤྱི་མང་སྗེལ་འདྗེན་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག་ཚད་

དང་དོ་མམ་གྤྱི་རྤྱིཥ་ཐག་བཅད་དེ་སྫོད་དགོ། 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

འབྤྱི་ཤོག་༡༤/༡ ། 

 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་          ཚེཥ་གངཥ་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་ ལུ། 
གནཥ༌ཥོར༌བཀའ༌རྒྱ། 

མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམཥ་ཚོགཥ་ཐེངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེཥ་གངཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ཚོགཥ་པའྤྱི་གྫོཥ་ཆོད་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ ངོ་མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅན་མའྤྱི་གནཥ་ཥོར་གྤྱི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ གཤམ་གཥལ་ལྟར་གནངམ་ཨིན།  
༡༽ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ད་ལྟྫོའྤྱི་ཁ་གཥལ།  
   ཀ། ཞྤྱི་གཡོག་ང་ོརྟགཥ་ཨང་།  
   ཁ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ།  
   ག། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།  
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   ང། ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན།  
   ཅ། ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན།  
   ཆ། ལཥ་ཁུངཥ། ཡང་ན་སྗེ་ཚན།  
   ཇ། ལཥ་སྗེ། 
༢༽ གནཥ་ཥོར་གཏང་ཥ། (གནཥ་ཥོར་གཏང་ཥའྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་།) 
༣༽ ལཥ་སྗེའྤྱི་ཥ་གནཥ།  
༤༽ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁ་གཥལ་གཥརཔ།  
   ཀ། ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང།  
   ཁ། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ།  
   ག། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།  
   ང། ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན།  
   ཅ། ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན།  
   ཆ། ལཥ་ཁུངཥ། ཡངན་སྗེ་ཚན། 
༥༽ གནཥ་ཥོར་འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ།  
༦༽ གནཥ་གྫོལ་ཚེཥ་གངཥ།   
༧༽ ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ། (གནཥ་གྫོལ་བཏང་སྟྗེ་ིན་གངཥ་ལྔའྤྱི་ནང་འཁོད། ཚེཥ་གངཥ་བཀོད།) 
༨༽ ལཥ་སྗེ་གཥརཔ་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་དུཥ་ཚོད། (གལ་སྤྱིད་དགོ་པ་ཅིན་ འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་དུཥ་ཚོད་རྤྱིཥ་ཁར་བཀལ།)  
 
མྤྱིང་རྟགཥ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན། ཡང་ན་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
འད། 
༡༽  
༢༽  
༣༽  
 
དན་གཥོ། གནཥ་གྫོལ་མ་བཏངམ་ལཥ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོཥ་དང་ཡིག་སྫོད། ཡངན་དན་ཐོ་བརྤྱིཥ་ཏེ་ ལཱ་འགན་གྤྱི་རྤྱིཥ་སྫོད་ལེན་ཚུལ་
མཐུན་འབད་དགོ།   
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༡ ། 
སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ། 

 
རྤྱིཥ་སྫོད་ལེན་གྤྱི་ཐོ་ཡིག། 

ད་རྤྱིཥ་ གནཥ་ཥོར་/དགོངཥ་ཞུ་བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་དང་ ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ 
ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༡༤.༤.༡༩ དང་ དོན་ཚན་༢༠.༧.༡  ཅན་མའྤྱི་དགོངཥ་དོན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ གཞུང་གི་ཅ་ཆཥ་དང་ཡིག་ཆའྤྱི་རྤྱིགཥ་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་སྗེ་རྤྱིཥ་སྫོད་ལེན་འབད་བའྤྱི་གཤམ་འཁོད་ཐོ་ཡིག། 
༡༽ གྫོག་རྤྱིག་ཆ་ཚང་   ༡ ། 
༢༽ འབྤྱི་ཁྤྱི་     ༡ ། 
༣༽ རྐང་ཁྤྱི་འཁོར་ལོ་ཅནམ་   ༡ ། 
༤༽ མགྫོནམ་གི་རྐང་ཁྤྱི་   ༣ ། 
༥༽ བང་སྫོམ་    ༡ ། 
༦༽ ཡིག་ཆ་     ཆ་ཚང་། 
༧༽ པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆཥ་  ༡ ། 
༨༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    ་་་་་། 
 
རྤྱིཥ་སྫོད་མྤྱི།              རྤྱིཥ་ལེན་མྤྱི། 
མྤྱིང་དང་གོ་གནཥ་ ་་་་་་་་ །           མྤྱིང་དང་གོ་གནཥ་ ་་་་་་་་ ། 
 

 
སྗེ་ཚན་འགོ་འཛིན་གྤྱི་ཕྱག་རྟགཥ། 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༢ །  
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༠༩/༢༠༢༠-༢༡/༣༥༤        སྤྱི་ཚེཥ་༣༡/༠༣/༢༠༢༡ ལུ། 

 
འགན་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ཡིག་ཨང་ཞྤྱི་ལྷན་ /མྤྱི༌སྟྫོབཥ༌འཛིན༌སྫོང༌སྗེ༌ཚན ་ /གནཥ༌ཥོར ་ /༢༡/༢༠༢༡/༢༩༢༧ སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༨ /༠༣/༢༠༢༡ 
ཅན་མ་ལྟར་དུ་ ངོ་མྤྱིང་ རྫོ་རྗེ་ལྷ་ཥོ ོ ྫོོན་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༡༡ ཅན་མ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཡིག་ཚང་ནང་ལཥ་ 
འགན་གྫོལ་སྗེ་བཏངམ་ཨིན། 

 
༡༽ གོ་གནཥ་     : ལཥ་རྤྱིམ་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
༢༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་  : ཁྱད་འཛིན་༣ པ་ཀ། 
༣༽ ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན་  : བདག་སྫོང་དང་རྒྱབ་སྫོར་ལཱ་རྤྱིགཥ་སྗེ་ཚན། 
༤༽ ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན་   : ལཥ་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག། 
༥༽ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་   : བདག་སྫོང་ལཱ་གཡོག། 
༦༽ གནཥ་ཥོར་    : མྤྱི་སྗེ་ལཥ་འབྗེལ་སྗེ་ཚན། འབྲུག་བར་དོན་བརྒྱུད་འབྗེལ་དང་བར་བརྒྱུད་དབང་འཛིན། 
༧༽ འགན་གྫོལ་ཟླ་ཚེཥ་   : ༠༡/༠༤/༢༠༢༡ 

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་འདི་ཡང་ མྤྱི་ངོམ་གི་མྤྱིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་གི་མཁོ་ཆཥ་དང་ནང་ཆཥ། ཡིག་ཆ་ཚུ་འབྗེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རྤྱིཥ་སྫོད་
གྲུབ་པའྤྱི་ཐོ་ཡིག་ལྟར་དུ་ཨིན། 
 
ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། 
དྲུང་ཆེན། 
འད། 
༡༽ ཡོངཥ་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
༢༽ མདོ་ཆེན། འབྲུག་བར་དོན་བརྒྱུད་འབྗེལ་དང་བར་བརྒྱུད་དབང་འཛིན། 
༣༽ གཙོ་འཛིན། ཞྤྱིབ་འཚོལ་སྗེ་ཚན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༤༽ སྤྱིད་པ་ལྷ་སྫོན། ལཥ་རྤྱིམ་འགོ་དཔོན་གོངམ། འབྲུག་བར་དོན་བརྒྱུད་འབྗེལ་དང་བར་བརྒྱུད་དབང་འཛིན། 
༥༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། འབྲུག་བར་དོན་བརྒྱུད་འབྗེལ་དང་བར་བརྒྱུད་དབང་འཛིན། 
༦༽ རྤྱིཥ་འཛིན་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། དང་ལེན།  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༣ ། 
 

འཛུལ་བཞུགཥ་ཞུ་ཡིག། 
སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ། 

དག་ཤོཥ་དྲུང་ཆེན། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། ཐིམ་ཕུག། 
 
གནད་དོན། འཛུལ་བཞུགཥ་སྙན་ཞུ། 
 
ཞུ་དོན། གནཥ་ཥོར་བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་ལྟར་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཡིག་ཚང་ལུ་ གནཥ་ཥོར་ཕོགཔ་
བཞྤྱིན་དུ་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལཥ་ སྤྱིག་གཡོག་ནང་ལྷྫོད་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  
 
 
 
མྤྱིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 
གོ་གནཥ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༤ ། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༠༩/༢༠༢༡/༣༩༤         སྤྱི་ཚེཥ་༥/༤/༢༠༢༡ ལུ། 

 
གནཥ་ཥོར་འཛུལ་ཞུགཥ་བཀའ་རྒྱ། 

ད་རྗེཥ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་གནཥ་ཥོར་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ཞྤྱི་ལྷན ་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་འཛིན་སྫོང་སྗེ་ཚན་/གནཥ་ཥོར་/༣༢/༢༠༢༡/༣༡༡༡ སྤྱི་
ཚེཥ་༣༡/༠༣/༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ མྤྱི་ངོམ་འདི་གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་ཁ་གཥལ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ཡིག་ཚང་གི་སྤྱིག་
གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

༡༽ མྤྱིང་གཥལ་   : ཀུན་དགའ་དབང་པོ། 
༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་  : ༡༢༣༤༥༦༧༨༩། 
༣༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་  : ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་གོངམ། 
༤༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ : ལག་ལེན་༡ པ་ཀ། 
༥༽ ལཱ་གཡོག་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན་ : བདག་སྫོང་དང་རྒྱབ་སྫོར་ལཱ་གཡོག་སྗེ་ཚན། 
༦༽ ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན་  : བདག་སྫོང་ལཱ་གཡོག། 
༧༽ འཛུལ་ཞུགཥ་ག་ཏེ་ལུ་ : བདག་སྫོང་དང་དངུལ་རྤྱིཥ་ཞབཥ་ཏོག། 
༨༽ འཛུལ་ཞུགཥ་ཟླ་ཚེཥ་ : ༡༣/༤/༢༠༢༡ 

 
ཨོན་འཇིགཥ་མྗེད། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 
འད། 
༡༽ གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན། ཞབཥ་ཏོག་ལྷན་ཁག། 
༢༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ལྷན་རྒྱཥ་གཞུང་ཚོགཥ། 
༣༽ རྤྱིཥ་འཛིན་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༤༽ བསྟན་འཛིན་སྫོལ་མ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༥༽ སྗེར་ཡིག་ནང་། 
༦༽ ཡིག་ཚང་གི་འད།  
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༡༢༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༥ པ། སབཥ་གཡོག། 
 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ སབཥ་གཡོག༌ནང་བཏང་བའྤྱི་སབཥ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༥/༡ ལག་ལེན་འཐབ། 
 
སབཥ་གཡོག་ལཥ་ལོག་སྟྗེ་ རང་གི་ལཥ་སྗེའྤྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༥/༢ ལག་ལེན་འཐབ། 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཟུར་སྦྲགཥ་༡༥/༡ ། 
 

ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ། 
སབཥ་གཡོག༌བཀའ༌རྒྱ། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་དང་འཁྤྱིལ་ གཤམ་གཥལ་ལྟར་སབཥ་གཡོག་ནང་
གཏངམ་ཨིན།  
༡༽ མྤྱིང་      ་་་།  
༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་   ་་་།  
༣༽ གོ་གནཥ་     ་་་།  
༤༽ ལཥ་སྗེ་ག་ཏེ་ལུ་    ་་་།  
༥༽ དུཥ་ཡུན་     ་་་ ལཥ་་་་ ཚུན། 
༦༽ ཟླ་ཚེཥ་     ་་་།  
 
མྤྱིང་རྟགཥ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྤྱི་འཛིན། ཡང་ན་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
འད། 
༡༽ ཁྤྱི་འཛིན་/མདོ་ཆེན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། ཐིམ་ཕུག། 
༢༽ འགོ་འཛིན། སབཥ་གཡོག་གི་ལཥ་སྗེ་ལུ། 
༣༽ འགོ་འཛིན། མྤྱི་སྟྫོབཥ་/བདག་སྫོང་། 
༤༽ མྤྱི་ངོམ་ལུ། 
༥༽ མྤྱི་ངོའྤྱི་ཡིག་སྫོད།   
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ཟུར་སྦྲགཥ་༡༥/༢། 
 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༠༩/༢༠༢༡/༣༩༤          སྤྱི་ཚེཥ་༥/༤/༢༠༢༡ ལུ། 
 

སབཥ་གཡོག་འཛུལ་ཞུགཥ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ད་རྗེཥ་ ་་་་་་ ༼སབཥ་གཡོག་ལཥ་སྗེ་ ༽ གནཥ་གྫོལ་ བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ མྤྱི་ངོམ་འདི་གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་ཁ་
གཥལ་དང་འཁྤྱིལ་་་་་་་་་་ ༼ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ་༽ ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་འབདཝ་ཨིན། 
 

༡༽ མྤྱིང་གཥལ་     ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་   ༡༢༣༤༥༦༧༨༩༡༡། 
༢༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་   ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་གོངམ། 
༤༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་  ལག་ལེན་༡ པ་ཀ། 
༥༽ འཛུལ་ཞུགཥ་ཟླ་ཚེཥ་   ༡༣/༤/༢༠༢༡ 

 
མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
གོ་གནཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ༼དྲུང་ཆེན་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/བདག་སྫོང་༽ 
འད།         
༡༽ ཁྤྱི་འཛིན་/མདོ་ཆེན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
༢༽ སབཥ་གཡོག་ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན་ལུ། 
༤༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། འཛུལ་ཞུགཥ་ལཥ་སྗེ། 
༣༽ རྤྱིཥ་འཛིན་པ། འཛུལ་ཞུགཥ་ལཥ་སྗེ། 
༤༽ མྤྱི་ངོམ་ལུ། 
༥༽ སྗེར་ཡིག་ནང་། 
༦༽ ཡིག་ཚང་གི་འད། 
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༡༣༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༦ པ། འགྫོ་འགྲུལ། 
 

ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ འགྫོ་འགྲུལ་འབད་ནི་འདི་ དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན་པ་ཅིག་ལཥ་ གནང་བ་ཐོབ་ཞྤྱིནམ་ ལཥ་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་/བདག་སྫོང་གི་ཁ་
ཐུག་ལཥ་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བཟྫོ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། ༼ཟུར་སྦྲགཥ་༡༦/༡ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ།༽ 
 
འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་དགོཥ་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་འགྫོ་འགྲུལ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ འབྤྱི་ཤོག་༡༦/༡ པ་བཀང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་  བཀང་ཐངཥ་
ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
 
གཞུང་འབྗེལ་འགྫོ་འགྲུལ་ནང་ལུ་ འགྫོ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་རང་གི་འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་འཐུཥ་ཚུ་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ འབྤྱི་ཤོག་༡༦/༢ པ་འདི་བཀང་དགོཔ་
ཡོདཔ་ལཥ་ བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོ། 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཟུར་སྦྲགཥ་༡༦/༡ ། 
 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༢༠/༢༠༢༡/༣༩༩         སྤྱི་ཚེཥ་༡༥/༠༤/༢༠༢༡ ལུ། 

 
འགྲུལ་སྫོད་བཀའ་རྒྱ། 

དགོཥ་དྲུང་ཆེན་གྤྱི་གནང་བ་ཨང་ རྫོང་གོང་/ལཥ་རྤྱིམ ་/༠༢/༢༠༢༡/༣༣༣ སྤྱི་ཚེཥ་༡༤/༤/༢༠༢༡ ཅན་མ་ལྟར་དུ་ རྫོང་ཁའྤྱི་སད་སྒྱུར་ལག་དེབ་
ཟྤྱིན་འབྤྱི་བཏབ་ནི་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འྫོག་གི་ལཥ་བྱྗེདཔ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེཥ་༡༦-༢༠/༤/༢༠༢༡ ཚུན་ སྤ་རྫོ་ བཀ་ཤིཥ་ཟ་ཁང་ནང་འགྫོ་དགོ་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ་དང་འབྗེལ་ ིན་འཐུཥ་དང་འགྲུལ་འཐུཥ་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ གཞུང་གི་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འཐོབ། 
༡༽ རྒྱལ་མཚན། ལཥ་རྤྱིམ་འགོ་དཔོན། 
༢༽ རྫོ་རྗེ། ཞྤྱིབ་རྫོགཥ་ལཥ་རྤྱིམ་འགོ་དཔོན། 
༣༽ ལྷུན་གྲུབ། བདག་སྫོང་འགོ་དཔོན། 
 
བསྟན་འཛིན། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 
འད། 
༡༽ རྤྱིཥ་འཛིན་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༢༽ ཡིག་ཚང་གི་འད།   
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འབྤྱི་ཤོག་༡༦/༡ ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

ལཥ་སྗེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འགྫོ་འགྲུལ་དབང་ཚད་འབྤྱི་ཤོག། 

 

 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་། 
ཨང་། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། 
སྤྱི་ཚེཥ། 
 

འཐོན་ཥ། འགྫོ་ཥ། སྗེལ་འདྗེན། ཞག་འབབ། དགོཥ་དོན། 

ཥ་གནཥ། ཚེཥ་གངཥ། ཥ་གནཥ། ཚེཥ་གངཥ།    

      

      

      

 
འགྫོ་འགྲུལ་འགྫོ་ཥོང་གི་ཚོད་རྤྱིཥ། འགྫོ་འགྲུལ་སྔྫོན་བྱྤྱིན་རྤྱིཥ་ཆད། སྔྫོན་བྱྤྱིན་དངུལ་ཀམ། 

སྔྫོན་བྱྤྱིན་ཞུ་དགོཔ། སྤྱི་ཚེཥ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཥ།   གནང་བ་སྫོད་ཡོད། ཡང་ན་རྒྱབ་སྫོན་བཀོད་ཡོད། 

 
(ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ།) (དངུལ་རྤྱིཥ་འགོ་འཛིན་གྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་དང་ཐིའུ།) (དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་དང་ཐིའུ།) 

སྤྱི་ཚེཥ། སྤྱི་ཚེཥ། སྤྱི་ཚེཥ། 

  
  



     
 

152 
 

འབྤྱི་ཤོག་༡༦/༢ ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

ལཥ་སྗེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འགྲུལ་འཐུཥ་ཐོབ་བརྫོད་འབྤྱི་ཤོག། 

 

 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ།   གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།       ཨང་། 
འགྲུལ་གའྤྱི་གངཥ་ཁ།   འགྫོ་འགྲུལ་གནང་བའྤྱི་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེཥ།      སྤྱི་ཚེཥ། 
 
འགྫོ་སྫོད། ལྷྫོད་ཥ། ིན་

འཐུཥ། 
སྣུམ་འཁོར་སྫོད་
འཐུཥ། 

མྤྱི་མང་སྗེལ་འདྗེན། རྗེལ་
ལི། གནམ་གྲུ། 

འགྫོ་ཥོང་
ངོ་མ། 

བསྫོམཥ། འགྫོ་འགྲུལ་
གནད་དོན། སྤྱི་

ཚེཥ། 
དུཥ་
ཚོད། 

ཥ་
གནཥ། 

སྤྱི་
ཚེཥ། 

དུཥ་
ཚོད། 

ཥ་
གནཥ། 

            
           
           
སྔྫོན་བྱྤྱིན་ལེན་ཡོདཔ། 
ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་པའྤྱི་དངུལ་སྫོད། ཡང་ན་ལོག་སྫོད་བསྫོམཥ། 
ང་གིཥ་ འགྫོ་འགྲུལ་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ཥོང་ཡོདཔ་ངེཥ་བདེན་དང་ ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི་འདི་ཡང་ངེཥ་བདེན་ཨིན་པའྤྱི་ངོ་སྫོར་ཕུལཝ་ཨིན། 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་དང་སྤྱི་ཚེཥ། 
འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་གནང་བ་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ ང་གིཥ་བྱྤྱིན་ཡོདཔ་དང་ ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི་ཚུ་ཡང་ ངེཥ་བདེན་དང་ཁུངཥ་ལྡན་ཨིན་པའྤྱི་ངོ་སྫོར་འབདཝ་ཨིན། 
དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱི་མྤྱིང་རྟགཥ་དང་སྤྱི་ཚེཥ། 
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༡༤༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༢༠ པ། གཡོག་གྫོལ། 
 

ལཥ་སྗེ་གིཥ་དགོངཥ་ཞུ་གཏང་ནི་ལུ་  ཟླ་ངོ་༦  གི་སྔ་གོང་ལཥ་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་  བར་སྐུལ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ བར་སྐུལ་གྤྱི་དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད། ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༡ ། 
 
རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ལྟར་དུ་ ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ ཟླ་ངོ་ གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལཥ་ག་སྤྱིག་གི་ངལ་གཥོ་
བྱྤྱིན་དགོཔ་ཡོད། ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༢ ། 
 
དགོངཥ་ཞུ་ངོཥ་ལེན་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ དབང་ཚད་གནང་སྟྗེ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཥ་སྗེ་གིཥ་ལཥ་གཡོགཔ་ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་དོན་ལུ་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ་བཏོན་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༣ ། 
 
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་རའྤྱི་དངུལ་བསྫོམཥ་རྤྱིཥ་བཏོན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༢༠/༡ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ བཀང་ཐངཥ་ཤེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གཡོག་གྫོལ་འགྫོ་བའྤྱི་སབཥ་ ཅ་ཆཥ་རྤྱིཥ་སྫོད་ལེན་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༡ དང་འཁྤྱིལ་ རྤྱིཥ་སྫོད་འབད་དགོ། 
 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གཡོག་གྫོལ་གཏང་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ གནཥ་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ དཔེ་ཚད་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  ཟུར་སྦྲགཥ་
༢༠/༤ ། 
 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ར་བསྐྲད་གཏང་ནི་མ་བརྤྱིཥ་པར་ རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལུ་བརྟྗེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་བ་ཅིན་ ཟུར་དེབ་༡༤/ཀ་  པ་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་སྗེར་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་ཆའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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ཟུར༌དེབ་༢༠/ཀ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ངལ༌རངཥ༌ཀྤྱི་གཟྗེངཥ༌བསྟྫོད༌ལག༌ཁྱྗེར། 

 

 
༉ ད་ལན༑ འབྲུག༌རྒྱལ༌གཞུང༌གི༌སྐུ་ཚབ་སྗེ་ རྒྱལ༌གཞུང༌ཞྤྱི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགཥ༌ཀྤྱིཥ༌ མྤྱི་ངོམ༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིཥ་ཞྤྱི་
གཡགོ༌ནང༌ལོ༌ངོ༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྤྱིང༌ལུ་ ལྷག༌བཥམ༌རྣམ༌དག༌གི༌སྫོ༌ལཥ་ར༌བ༌གསུམ༌ལུ་མངོན་གཥལ་ཆེ་བའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི་ལུ་ངོཥ༌འཛིན༌དང༌བཀའ་
དྤྱིན་དགའ༌ཚོར༌གྤྱི༌དོན༌ལུ༌ངལ༌རངཥ༌ཀྤྱི༌གཟྗེངཥ་བསྟྫོད་ལག༌ཁྱྗེར༌འདི༌གནངམ༌ཨིན། 
  
སྤྱི་ཚེཥ། 
 

ཁྤྱི༌འཛིན། 
རྒྱལ༌གཞུང༌ཞྤྱི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགཥ། 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ཟུར༌དེབ་༢༠/ཁ། 
  

ངལ༌རངཥ༌ཀྤྱི་གཟྗེངཥ༌བསྟྫོད༌ལག༌ཁྱྗེར། 
༉ ད་ལན། འབྲུག༌རྒྱལ༌གཞུང༌གི༌སྐུ་ཚབ་སྗེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱིང་བཙུགཥ།) མྤྱི་ངོམ༌ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིཥ་ཞྤྱི་
གཡགོ༌ནང༌ལོ༌ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྤྱིང༌ལུ་ ལྷག༌བཥམ༌རྣམ༌དག༌གི༌སྫོ༌ལཥ་ར༌བ༌གསུམ༌ལུ་མངོན་གཥལ་ཆེ་བའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི་ལུ་
ངོཥ༌འཛིན༌དང༌བཀའ་དྤྱིན་དགའ༌ཚོར༌གྤྱི༌དོན༌ལུ༌ངལ༌རངཥ༌ཀྤྱི༌གཟྗེངཥ་བསྟྫོད་ལག༌ཁྱྗེར༌འདི༌གནངམ༌ཨིན། 
        
སྤྱི་ཚེཥ།                              
 
ལཥ༌སྗེའྤྱི༌འགོ༌འཛིན། 
(ལཥ༌སྗེའྤྱི༌མྤྱིང༌།) 
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འབྤྱི་ཤོག་༢༠/༡། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

ལཥ་སྗེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གཡོག་གྫོལ་གྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་དགོངཥ་ཞུ་གཥོལ་ར་/ཞུ་ཡིག་འབྤྱི་ཤོག། 

 

 
༡༽ མྤྱིང་། 
༢༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་དང་གནཥ་རྤྱིམ། 
༣༽ མྤྱི་ཁུངཥ། 
༤༽ གཏན་འཇགཥ་ཀྤྱི་ཁ་བྱང་། 
༥༽ ད་ལྟྫོའྤྱི་ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ་/ཥ་གནཥ། 
༦༽ གཡོག་དེབ་ནང་གི་སྗེཥ་ཚེཥ། 
༧༽ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་ཚེཥ་གངཥ། 
༨༽ དགོངཥ་ཞུ། ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུ། ར་བསྐྲད། གནཥ་ཚད་བསྒྱུར་བཅོཥ་ཀྤྱི་ཚེཥ་གངཥ། 
༩༽ ལཱ་གཡོག་གི་ལོ་གངཥ། 
༡༠༽ ལཥ་ཚོགཥ་གཞན་ནང་ཕྱག་ཞུ་བའྤྱི་ལོ་གངཥ་བསྫོམཥ། 
༡༡༽ གཡོག་གྫོལ་སབཥ་ཀྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱི། 
༡༢༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་སབཥ་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ། 
༡༣༽ སྗེར་ཕོགཥ། (གང་རུང་།) 
༡༤༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་བསྫོམཥ། (རྤྱིམ་ཨང་༩x(༡༢+༡༣)) 
༡༥༽ གཥོལ་ར་དངུལ་བསྫོམཥ། (གང་རུང་།) 
༡༦༽ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ། (ཟླ་ངོ་༡ གི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ།) 
༡༧༽ གནཥ་ཥོར་གནང་སྤྱིན། (ཟླ་ངོ་༡ གི་གཞྤྱི་རྟྗེན་དངུལ་ཕོགཥ།) 
༡༨༽ སྗེར་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་ཆ། 
༡༩༽ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ། 
༢༠༽ ཐོབ་བརྫོད་ཀྤྱི་དངུལ་བསྫོམཥ། (རྤྱིམ་ཨང་༡༤+༡༥+༡༦+༡༧+༡༨+༡༩) 
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ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མྤྱིང་རྟགཥ་དང་སྤྱི་ཚེཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གོང་འཁོད་བར་དོན་ཚུ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་གཡོག་དེབ་དང་འཁྤྱིལ་བདེན་པ་ཨིན་པའྤྱི་བདེན་སྫོར་འབད་ཡོད།  ད་ལན་འགན་འཁྤྱི་མ་བསྒྲུབཥ་
པར་ཆད་ལུཥ་གང་རུང་ཡོད་པ་ཅིན་དངུལ་སྫོད་འདི་མ་བཏང་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་བདེ་སྤྱིག་འབད་ནིའྤྱི་ཁཥ་བླངཥ་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
གཡོག་གྫོལ་གྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་དགོངཥ་ཞུ་གཥོལ་རའྤྱི་དངུལ་འདི་གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའྤྱི་རྤྱིཥ་ཁའྤྱི་ནང་བཙུགཥ་ཏེ་བཀའ་དྤྱིན་བསང་གནང་། 
རྤྱིཥ་ཁ་ཨང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མྤྱི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཥ་གནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
བདེན་སྫོར་འབད་མྤྱི། 
 
(མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན།)      (དངུལ་རྤྱིཥ་འགོ་དཔོན།) 
གནང་བ་གནང་མྤྱི། 
  (མྤྱིང་རྟགཥ།) 
  ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན། 
སྤྱི་ཚེཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཥ་གནཥ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
དན་ཐོ།  འབྤྱི་ཤོག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་དགོངཥ་ཞུ་བཀའ་རྒྱ་དང་མཇུག་གི་དངུལ་ཕོགཥ་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད་རྗེ་འྫོང་དགོ།  ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ལཥ་བདེན་
དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་མྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་གཞུང་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་དབང་འཛིན་གྤྱིཥ་གནང་མྤྱིའྤྱི་ཆ་གནཥ་ཅན་གྤྱི་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་ངེཥ་པར་དུ་དགོ།  
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ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༡། 
༼ཞྤྱི་གཡོགཔ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་སྔ་གོང་བར་སྐུལ།༽ 

 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༡༤/༢༠༡༩-༢༠/        སྤྱི་ཚེཥ་༠༩/༠༧/༢༠༢༠ ལུ།  
བཀ་ཤིཥ། 
མདོ་ཆེན། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། ཐིམ་ཕུག། 
 
གནད་དོན། ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟླ་ཚེཥ་སྙན་ཞུ། 
 
ཞུ་དོན། འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༢༠.༢.༡.༥ པ་ལྟར་དུ་ སྤྱིག་ལོ་ཚང་སྟྗེ་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་མྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་
ཚུ་ལུ་ ཟླ་ངོ་༦ གི་སྔ་གོང་ལཥ་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཞབཥ་ཏོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གཞུང་འབྗེལ་ཡིག་ཚང་གི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིཥ་ ཁྱྫོད་
ཀྤྱིཥ་སྤྱི་ཚེཥ་༠༡/༠༣/༡༩༩༡ ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ཏེ་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་འཐུཥ་ཤོར་ག་ནི་ཡང་མྗེད་པར་ མྤྱི་ལོ་༢༩ དང་ཟླཝ་༦ གི་རྤྱིང་ལུ་ ར་བ་༣ ལུ་ཕྱག་
ཕྱྤྱིད་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་འབྱྫོར་ཚུགཥ་མྤྱི་འདི་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཡིད་ཆེཥ་ངལ་རངཥ་ཀྤྱི་བཀྤྱིཥ་བདེ་ལེགཥ་ཡོད་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཞྤྱི་གཡོག་གི་དན་ཐོ་དང་འཁྤྱིལཝ་ད་ ཁྱྫོད་ཀྤྱི་གཞུང་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་གི་ལོ་གངཥ་ཡང་སྤྱི་ཚེཥ་༡/༡/༢༠༢༡ ལུ་ཚངམ་ཨིན་པཥ་ཟྗེར་བའྤྱི་གཞུང་
འབྗེལ་སྙན་ཞུ་འབདཝ་ཨིན། 
 
 
མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། 
 
འད།  
༡༽ དགོཥ་དྲུང་ཆེན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༢༽ མདོ་ཆེན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
༣༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ།   
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ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༢ ། 
༼ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ག་སྤྱིག་ངལ་གཥའོྤྱི་བར་སྐུལ།༽ 

 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༡༤/༢༠༢༠ -༢ ༡/        སྤྱི་ཚེཥ་༢༠/༡༡/༢༠༢༠ ལུ། 
 
བཀ་ཤིཥ། 
མདོ་ཆེན། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། ཐིམ་ཕུག། 
 
གནད་དོན། དགོངཥ་ཞུ་ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ། 
 
ཞུ་དོན། འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༢༠.༢.༡.༧ པ་ལྟར་དུ་ སྤྱིག་ལོ་ཚང་སྟྗེ་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་མྤྱི་ཚུ་ ག་
སྤྱིག་གི་དོན་ལུ་ཟླ་ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་ལཥ་ ལཥ་བྱྗེདཔ་འདི་ལུ་ངལ་གཥོ་བྱྤྱིན་དགོཔ་སྗེ་ཡོདཔ་ལཥ་བརྟྗེན་ ཁྱྫོད་ར་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡ ཚེཥ་༡ ལཥ་དགོངཥ་
ཞུ་འགྫོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༢ པའྤྱི་ཚེཥ་༡ ལཥ་༣༠ ཚུན་ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ་སྗེ་ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། 
 
མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
དྲུང་ཆེན། 
འད། 
༡༽ མདོ་ཆེན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། སྙན་ཞུ། 
༢༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། དང་ལེན། 
༣༽ ཡིག་སྫོད་ཨམ། 
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ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༣ ། 
༼ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ།༽ 

ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/བདག་སྫོང་/༡༤/༢༠༢༠-༢༡/        སྤྱི་ཚེཥ་༠༡/༡༢/༢༠༢༠ ལུ། 
 

དགོངཥ་ཞུ་བཀའ་རྒྱ། 
དེ་ཡང་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ལཥ་བྱྗེདཔ་ ངོ་མྤྱིང་བཀ་ཤིཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་༡༢༣༤༡༡༡ འཆང་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་
སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ལེའུ་༢༠ དོན་ཚན་ ༢༠.༢.༡.༢ པ་ལྟར་ འྫོག་གི་ཁ་གཥལ་བཞྤྱིན་དུ་ དགོངཥ་ཞུ་སྗེ་ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།  
 ༡༽ གོ་གནཥ་མྤྱིང་   : མདོ་ཆེན། 
 ༢༽ གོ་གནཥ་དབྱྗེ་རྤྱིམ་  : བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ཀ། 
 ༣༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟླ་ཚེཥ་  : ༠༡/༠༡/༢༠༢༡ 
 ༤༽ གནད་དོན་    : ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུ། 
མྤྱི་ངོམ་འདི་ཡིག་ཚང་ནང་ལཥ་ འགན་གྫོལ་མ་འབད་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨  ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༡༤.༤.༡༩ ཅན་མའྤྱི་
དགོངཥ་དོན་ལྟར་ མྤྱི་ངོམ་གི་མྤྱིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའྤྱི་གཞུང་གི་ཅ་ཆཥ་/ཡིག་སྫོད་/ཡིག་ཆའྤྱི་རྤྱིགཥ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྗེ་རྤྱིཥ་སྫོད་འབད་དགོཔ་དང་ མྤྱི་ངོམ་
འདི་གིཥ་ ལོ་ངོ་༢༩ དང་ཟླཝ་༡༠ གྤྱི་རྤྱིང་ལུ་འབྲུག་གི་ར་བ་གསུམ་ལུ་ དད་དམ་ལྷད་མྗེད་ཀྤྱི་སྫོ་ལཥ་ཕྱག་ཞུ་མྤྱི་ལུ་ རྗེཥ་སུ་ཡི་རངཥ་དང་བཀྤྱིན་དགའ་
ཚོར་ཡོད། 

མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
དྲུང་ཆེན། 

འད། 
༡༽ མདོ་ཆེན། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 
༢༽ མདོ་ཆེན། རྒྱལ་ཡོངཥ་འཆར་དངུལ་ལཥ་ཁུངཥ། 
༣༽ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་གཞུང་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཛིན། 
༤༽ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་ཡོངཥ་དགོངཥ་ཞུ་དང་འཚོ་རྟྗེན་མ་དངུལ་བཀོད་ཚོགཥ། 
༥༽ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཁྱྤྱིམ་བཟྫོ་གོང་འཕེལ་ལཥ་འཛིན། 
༦༽ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་། རྒྱལ་ཡོངཥ་དངུལ་ཁང་། བཀྤྱིཥ་དངུལ་ཁང་། པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་། 
༧༽ བཀ་ཤིཥ། མདོ་ཆེན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༨༽ རྤྱིཥ་འཛིན་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༩༽ མཛོད་གེར། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ།   
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ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༤། 
ཡིག་ཨང་རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༡༤/༢༠༢༠-༢༡/        སྤྱི་ཚེཥ་༠༡/༠༡/༢༠༢༡ ལུ། 

 
འགན་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 

 
ད་རྗེཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ རྫོང་གོང་/མྤྱི་སྟྫོབཥ་/༡༤/༢༠༢༠-༢༡/༢༢༢ སྤྱི་ཚེཥ་ ༠༡/༡༢/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ 
འྫོག་གི་ལཥ་བྱྗེདཔ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ་ཡིག་ཚང་ནང་ལཥ་ འགན་གྫོལ་སྗེ་བཏངམ་ཨིན། 

༡༽ ངོ་མྤྱིང་     : བཀ་ཤིཥ། 
༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རྟགཥ་ཨང་  : ༡༢༣༤༥༦༧། 
༣༽ གོ་གནཥ་མྤྱིང་    : མདོ་ཆེན།   
༤༽ གོ་གནཥ་དབྱྗེ་རྤྱིམ་   : བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ་ཀ། 
༥༽ འགན་གྫོལ་ཟླ་ཚེཥ་   : ༠༡/༠༡/༢༠༢༡ 

 
ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་འདི་ མྤྱི་ངོམ་གི་མྤྱིང་ཐོག་ཡོད་པའྤྱི་ཅ་ཆཥ་ཆ་ཚང་ མཛོད་གེར་ལུ་རྤྱིཥ་སྫོད་འབད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ཨིན། 
 
མྤྱིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
དྲུང་ཆེན། 
 
འད། 
༡༽ བཀ་ཤིཥ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༢༽ རྤྱིཥ་འཛིན་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༣༽ མཛོད་གེར་གོངམ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
༤༽ ཡིག་སྫོད་ཨམ། 
 
 



     
 

 

  



     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
ཐིམ་ཕུག། 

འགྲེམ་སྒྲོམ་ ༡༢༢ ། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ ༣༢༢༦༦༣ / ༣༢༥༢༢༦ / ༣༢༥༢༢༧ ། 

པར་འཕྲིན་ ༣༢༢༩༩༢ ། 
གློག་འཕྲིན་ ddc@dzongkha.gov.bt 

 

 
 
 
 
 

Dzongkha Development Commission 
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