
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་དང་ རློང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚློགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བར་ནའི་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གྱི་གན་ཡིག 
 

རློང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚློགས། 
 

༼སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡ ལས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན།༽ 
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དཀར་ཆག 

 

དློན་ཚན་༡པ། འཆར་སྣང་། དམིགས་སྐྱེད། དམིགས་ཡུལ།3 

དློན་ཚན་༢ པ། དམིགས་ཡུལ་གཙློ་བློ་དང་ གཙློ་རིམ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། དམིགས་གཏད། 

དློན་ཚན་༣ པ། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན་གྱི་འགྲོས་ཚད། 

དློན་ཚན་༤ པ། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན་གྱི་འགྲེལ་བཤད། ངེས་ཚིག་ཚད་འཇལ། 

དློན་ཚན་༥ པ། ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་གཞན་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། 
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ངོ་སློད། 
 

གཞུང་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྱུར་གྱི་གན་ཡག་འད་ འབྲུག་ག་མ་རྗེཥབྐྱོན་ཆན་དང་ རྐྱོང་ཁ་གྐྱོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆན་གྱི་བར་ན་
མཚོན་རྟགས་བཀྐྱོད་གྲུབ། 
 
གཞུང་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྱུར་གྱི་གན་ཡག་ག༌དམགས་ཡུལ་ཡང།  
 
ཀ༽ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྐྱོ་འཁྐྱོར་ལཱ་ག་གཙོ་རམ་དང་འཁྲིལ་བའ༌གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་བཏྐྱོན་ཚུགསཔ་

བཟྐྱོ༌ནའི༌དྐྱོན༌ལུ།  
ཁ༽ ལྐྱོ་འཁྐྱོར་གྱི་གཙོ་རམ་དང་འཁྲིལ་ཏཥ གྲུབ་འབྲས་བཏྐྱོན་ན་དང་དང་ལན་འབད་བཅུག་ནའི་ཐབས་ལུ་ ལས་སྡེཥལུ་འགན་

ཁུར་ཧྲིལ་བུམ་བཀལ་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 
ག༽  ལྐྱོ་མཇུག་བསྡུ་བའ་སྐབས་ལུ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ལཱ་ག་གྲུབ་འབྲས་ཚུ༌དྲང་བདན་གྱི་ཐྐྱོག་ལས་དབྱེཥདཔྱད་འབད་

ཚུགསཔ་འྐྱོང༌ནའི༌དྐྱོན༌ལུ། 
 

གཞུང་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྱུར་གྱི་གན་ཡག་འད་ གཞུང་སྐྱོང་ག་གནས་རམ་ག་རའ་ནང་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་དང་བསྟུན་པའ་ལམལུགས་
བཙུགས་ནའི་དྐྱོན་ལུ་ གལ་གནད་ཆཥབའ་འགན་འཁྲིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྐྱོནམ་ཨན། 

 
དའི་དྐྱོན་ལུ་ རྩ་ཕན་གས་ཆ་རའ་ཁ་ཐུག་ལས་གཤམ་གསལ་གྱི༌དྐྱོན༌ཚོན༌ལྟར༌ཁས་ལན་འབདཝ་ཨན། 
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དློན་ཚན་༡པ། འཆར་སྣང་། དམིགས་སྐྱེད། དམིགས་ཡུལ། 
འཆར་སྣང་། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདཥདང་། གཅིག་མཐུན། རྩ་བརྟན་གྱི་དྐྱོན་ལུ་ རྐྱོང་ཁ་འད་འབྲུག་མ་ག་ར་ག་བརྡ་དྐྱོན་སྐྱོད་ལན་གྱི་སྐད་ཡག་གཙོ་
ཅིན་ཅིག་སྦེཥབཟྐྱོ་ན། 

དམིགས་སྐྱེད། 

རྒྱལ་ཁབ་གྐྱོང་འཕལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏཥརྒྱལ་ཡྐྱོངས་སྐད་ཡག་ཡང་གྐྱོང་འཕལ་དང་དར་ཁྱབ་བཏང་སཥཞིབས་ཏྐྱོག་ཞུ་ན། 
 
དམིགས་ཡུལ། 

 1. རྗེྐྱོང་ཁ་ཞིབ་འཚོལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ན། 
 2. རྐྱོང་ཁ་ཚོད་ལྡན་དང་རྒྱ་སད་གཏང་ན། 
 3. ལུང་པའ་ཁ་སྐད་ཐྐྱོ་བཀྐྱོད་འབད་ན། 
 4. རྐྱོང་ཁའ་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་རྒྱ་སད་གཏང་ན། 
 5. རྐྱོང་ཁའ་རྩྐྱོམ་རག་གྐྱོང་འཕལ་གཏང་ན། 
 6. མ་དམངས་ཀྱི་ཞིབས་ཏྐྱོག་འགྲུབ་ན། 

7. ལྐྱོ་བསར་འཆར་དངུལ་ཡྐྱོངས་རྐྱོགས་ལག་ལན་འཐབ་ན། 
 8. རྒྱལ་ཡྐྱོངས་དྲང་བདན་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྐྱོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ལག་ལན་འཐབ་ན། 

9. བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་ལྐྱོགས་གྲུབ་ཅིན་དང་དྐྱོན་སྨིན་ཅིན་གྱི་ཐྐྱོག་ལས་སྐྱོད་ན། 
 10. རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ལམ་སྐྱོན་གྱི་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་ལྐྱོགས་གྲུབ་ཅིན་དང་དྐྱོན་སྨིན་ཅིན་གྱི་ཐྐྱོག་ལས་སྐྱོད་ན། 
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དློན་ཚན་༢ པ། དམིགས་ཡུལ་གཙློ་བློ་དང་ གཙློ་རིམ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། དམིགས་གཏད། 

དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

རྐྱོང་ཁ་
ཞིབ་འཚོལ་
དང་དར་
ཁྱབ་གཏང་
ན། 

23 ལཱ་གཡྐྱོག་མད་མ་ན་གཞིྐྱོན་ཚུ་ལུ་
སྐྱོང་བརྡར་འགྐྱོ་འདྲན་འཐབ་ན། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མའི་
གྱིངས་ཁ། 

གྱིངས་ཁ། 
3 >=༢༠ >=༡༧ >=༡༥ >=༡༠ <1༠ 

རྐྱོང་ཁའ་ཁ་གསྐྱོ་སྐྱོང་བརྡར་འགྐྱོ་
འདྲན་འཐབ་ནི ༼ལྷན་
ཁག/ལས་སྡེྡེ/བརྡ་བརྒྱུད་ལ་
སྐྱོགས་པ༽། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མའི་
གྱིངས་ཁ། 

གྱིངས་ཁ། 

3 >=༡༥ >=༡༣ >=༡༠ >=5 <5 

རྐྱོང་ཁའ་སྐྱོབ་སྐྱོན་ལས་རམ་བཟྐྱོ་
སཥཡའུ་ཊུབ་ནང་བཙུགས་ན། 

བརྡ་སྐྱོར་སྐྐྱོར་ལས་སྐྱོབ་སྐྱོན་
ལས་རམ་བཟྐྱོ་སཥཡའུ་ཊུབ་
ནང་བཙུགས་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། 
3 2           འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། 1 

རྐྱོང་ཁ་ཁག་ཆཥབའ་སྐྐྱོར་ལས་དུས་
ཐུང་ག་མཐྐྱོང་ཐྐྱོས་ལས་རམ་བཟྐྱོ་སཥ
རྒྱང་མཐྐྱོང་ཐྐྱོག་ལས་བཏྐྱོན་ན། 

མཐྐྱོང་ཐྐྱོས་ལས་རམ་བཟྐྱོ་
ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། 
3 ༢ འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། ༡ 
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དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

རྐྱོང་ཁ་མ་སྐད་སྦེཥསབ་ན་ཡྐྱོད་པའ་
ནུབ་ཕྐྱོགས་རྐྱོང་ཁག་ག་ས་གྐྱོ་ཚུ་
ནང་རྐྱོང་ཁའ་ངག་གཤས་དང་ཐ་
སྙད་ཡྐྱོངས་རྐྱོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་
འབད་ན། 

ཐམ་ཕུག་ལུང་ཕྐྱོགས་ནང་
ལས་ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྡུ་
ལན་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། 

3 ༦༠༠ ༤༠༠ ༢༠༠ ༡༠༠ <༡༠༠ 

རྐྱོང་ཁའ་དུས་དབ་བསྡུ་སྒྲིག་དང་
པར་སྐྲུན་འབད་ན། 

རྐྱོང་ཁའ་དུས་དབ་བསྡུ་སྒྲིག་
དང་དཔཥསྐྲུན་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། 
3 ༢ འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། 1 

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥཚུ་ནང་རྐྱོང་
ཁ་ལག་ལན་གྱི་ལྟ་རྟྐྱོག་འབད་ན། 

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥཚུ་
ནང་རྐྱོང་ཁ་ལག་ལན་གྱི་ལྟ་
རྟྐྱོག་འབད་ཡྐྱོད་པའ་གྱིངས་
ཁ། 

གྱིངས་ཁ། 

3 ༡༠ ༨ ༦ ༤ <༤ 

རྐྱོང་ཁ་དང་འབྲལ་བའ་གྐྱོས་བསྟུན་
གྐྱོ་བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་འཚོགས་
ན། 

གྐྱོས་བསྟུན་གྐྱོ་བསྡུར་ཞིལ་
འཛོམས་ཚོགས་ཡྐྱོད་པའ་ཟླ་
ཚོས། 

ཟླ་ཚོས། 
2 

༣༠/༠༡/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༣༠/༠༣/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༣༠/༠༤/༡༨
ནང་འཁྐྱོད། 

༣༠/༠༥/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༣༠/༠༥/༡༨ 
ལས་ཕར་བཅིས། 



 

6 
 

དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

རྐྱོང་ཁ་ཚོད་
ལྡན་དང་རྒྱ་
སད་གཏང་
ན། 

2༡ གཞུང་འབྲལ་རྐྱོང་ཁའ་ཚོག་མཛོད་
ཞུན་དག་འབད་ན། 

ཚོག་མཛོད་ཀྱི་རྩ་ཚོག་ལགས་
བཅིྐྱོས་དང་ཞུན་དག་འབད་
ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། 
༥ ༡༠༠༠༠ ༨༠༠༠ ༦༠༠༠ ༤༠༠༠ ༢༠༠༠ 

རྐྱོང་ཁགརྒེད་འྐྱོགསྤྱི་འྐྱོགགཡུས་
སྐྱོ་སྐྱོགས་ཀྱི་མང་གནས་ཚུ་ག་ཡག་
སྡེབ་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐྐྱོག་ལས་
ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེཥགཏན་འཁལ་
བཟྐྱོ་ན། 

རྐྱོང་ཁགརྒེད་འྐྱོགསྤྱི་
འྐྱོགགཡུས་སྐྱོ་སྐྱོགས་ཀྱི་
མང་གནས་ཚུ་ག་ཡག་སྡེབ་
ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐྐྱོག་ལས་
ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེཥགཏན་
འཁལ་བཟྐྱོ་ན། 

གྱིངས་ཁ། 

5 ༡6 ༡༢ ༨ ༤ <༤ 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་བརྡ་དྐྱོན་
འཕྲུལ་རག་ག་མང་མཛོད་དཔཥསྐྲུན་
འབད་ན། 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་བརྡ་
དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་མང་
མཛོད་དཔཥསྐྲུན་འབད་ཡྐྱོད་
པའ་སྤྱི་ཚོས། 

ཟླ་ཚོས། 

3 
༣༠/༠༥/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད།  

༡༠/༠༦/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༢༠/༠༦/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༣༠/༠༦/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༣༠/༠༦/༡༨ 
ལས་ཕར། 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་སྲིད་དྐྱོན་མང་ ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་སྲིད་ ན་གངས། 3 ༡༥༠ ༡༨༠ ༢༡༠ ༢༧༠ >༢༧༠ 



 

7 
 

དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

མཛོད་ཞུན་དག་འབད་དཥཔར་སྐྲུན་
འབད་ན། 

དྐྱོན་མང་མཛོད་འད་ཞུན་དག་
འབད་དཥཔར་སྐྲུན་འབད་ཚོར་
དཥཡྐྱོདཔ། 

རྐྱོང་ཁ་ཨང་ལིཤ་ཚོག་མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་
ལུ་རྩ་ཚོག་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༥༠༠སྒྲི་ཕབ་
དང་།ཚོག་སྡེཥངྐྱོས་འཛོན།གྐྱོ་དྐྱོན་
ལགས་བཅིྐྱོས་འབད་ན། 

རྐྱོང་ཁ་ཨང་ལིཤ་ཚོག་མཛོད་
ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་རྩ་ཚོག་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་
༥༠༠་སྒྲི་ཕབ་དང་།ཚོག་སྡེཥ
ངྐྱོས་འཛོན།གྐྱོ་དྐྱོན་ལགས་
བཅིྐྱོས་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། 

5 ༥༠༠ ༤༠༠ ༣༠༠ ༢༠༠ <༢༠༠ 

ལུང་པའ་
ཁ་སྐད་ཐྐྱོ་
བཀྐྱོད་
འབད་ན། 

20 བུམ་ཐང་པའ་ཁ-ཨང་ལིཤ་མང་
མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་༡༠༠% ཞུན་
དག་འབད་ན། 

བུམ་ཐང་པའ་ཁ-ཨང་ལིཤ་
མང་མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་
༡༠༠% ཞུན་དག་འབད་
ཡྐྱོདཔ། 

བརྒྱ་ཆ། 

5 ༡༠༠ ༩༠ ༨༠ ༧༠ <༧༠ 

ཚོངས་ལ-ཨང་ལིཤ་མང་མཛོད་ཀྱི་
དྐྱོན་ལུ་༡༠༠% ཞུན་དག་འབད་

ཚོངས་ལ-ཨང་ལིཤ་མང་
མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་༡༠༠% 

བརྒྱ་ཆ། 
5 ༡༠༠ ༨༠ ༦༠ ༤༠ <༤༠ 
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དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

ན། ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

མང་སྡེཥཔའ་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁའ་སྐད་
གས་ཀྱི་ཤན་སར་དཔཥདབ་ཀྱི་དྐྱོན་
ལུ་དྐྱོ་མམ་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་
གྱིངས་ཁ་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༡༠༠༠ཞིབ་
འཚོལ་དང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དཥཟན་
བྲས་བཏབ་ཡྐྱོདཔ། 

མང་སྡེཥཔའ་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁའ་
སྐད་གས་ཀྱི་ཤན་སར་དཔཥ
དབ་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་དྐྱོ་མམ་ཡྐྱོད་
པའ་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ་
མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་
དང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དཥཟན་
བྲས་བཏབ་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། 

5 ༡༠༠༠ ༨༠༠ ༦༠༠ ༤༠༠ <༤༠༠ 

ལབ་ཅི་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁ་ཤན་སར་མང་
མཛོད་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ་ཉུང་ཤྐྱོས་
༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་ཐྐྱོག་ལས་བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་དཥདའི་རྐྱོང་ཁའ་དྐྱོ་
མམ་བཀྐྱོད་ན། 

ལབ་ཅི་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁ་ཤན་
སར་མང་མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་དྐྱོ་
མམ་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་
གྱིངས་ཁ་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་
༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་དང་སྐད་
སྒྱུར་འབད་དཥཟན་བྲས་

གྱིངས་ཁ། 

5 ༡༠༠༠ ༨༠༠ ༦༠༠ ༤༠༠ <༤༠༠ 
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དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

བཏབ་ཡྐྱོདཔ། 

རྐྱོང་ཁའ་
བརྡ་དྐྱོན་
འཕྲུལ་རག་
རྒྱ་སད་
གཏང་ན། 

1༧ རྐྱོང་ཁའ་རྗེྐྱོད་ཚོག་ག་ཚོག་འབྲུ་མཐྐྱོ་
ཤྐྱོས་༥༠༠༠བསྡུ་ལན་འབད་དཥབརྡ་
སྐྱོར་གྱི་ཚོག་སྡེཥསྐྱོ་སྐྱོ་ལུ་དབྱེཥདཔྱད་
འབད་ན། 

རྐྱོང་ཁའ་རྗེྐྱོད་ཚོག་ག་ཚོག་
འབྲུ་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༥༠༠༠བསྡུ་
ལན་འབད་དཥབརྡ་སྐྱོར་གྱི་
ཚོག་སྡེཥསྐྱོ་སྐྱོ་ལུ་དབྱེཥདཔྱད་
འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། 

5 ༥༠༠༠ ༤༠༠༠ ༣༠༠༠ ༢༠༠༠ <༢༠༠༠ 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཚོང་འབྲལ་
པ་ཚུ་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་གྐྱོག་རག་ག་གྐྱོ་
བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་འགྐྱོ་འདྲན་
འཐབ་ན། 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ཚོང་
འབྲལ་པ་ཚུ་ལུ་གྐྱོ་བསྡུར་
ཞིལ་འཛོམས་ཀྱི་ཕན་པ་ལུ་
བལྟ་སཥབསམ་པ་རྐྱོགས་
ཡྐྱོད་པའ་བཅིའ་མར་
གཏྐྱོགས་མའི་བརྒྱ་ཆ། 

བརྒྱ་ཆ། 

2 ༨༠ ༧༠ ༦༠ ༥༠ <༥༠ 

རྐྱོང་ཁའ་འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས་
བཟྐྱོ་ན། 

རྐྱོང་ཁའ་འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་
ལུགས་བཟྐྱོ་སྐྲུན་འབད་ཡྐྱོད་

ཟླ་ཚོས། 
3 

༣༠/༠༣/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༣༠/༠༤/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༣༠/༠༥/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༡༥/༠༦/༡༨ 
ནང་འཁྐྱོད། 

༡༥/༠༦/༡༨ 
ལས་ཕར། 
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དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

པའ་རམ་ལུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚོས། 

རྐྱོང་ཁའ་མགྱིྐྱོགས་ཡག་ག་ཡག་
གཟུགས་བཟྐྱོ་ན། 

ཡག་གཟུགས་བཟྐྱོཝ་ད་
འགྐྱོར་ཡྐྱོད་པའ་ན་གངས། 

ན་གངས། 
4 ༢༤༠ ༢༧༠ ༣༠༠ ༣༣༠ >༣༣༠ 

རམ་ལུགས་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་
ནང་རྐྱོང་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་དུས་
མཐུན་བཟྐྱོ་ན། 

དུས་མཐུན་བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་པའ་
རམ་ལུགས་དང་འགྲུལ་
འཕྲིན་གྱི་གྱིངས་ཁ། 

གྱིངས་ཁ། 
3 ༣ ༢ འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། ༡ 

རྐྱོང་ཁའ་
རྩྐྱོམ་རག་
གྐྱོང་འཕལ་
གཏང་ན། 

4 ཨ་ལུ་ཚུའ་དྐྱོན་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་འགུལ་
བརྙན་བཟྐྱོ་ན། 

ཨ་ལུ་ཚུའ་དྐྱོན་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་
འགུལ་བརྙན་གཅིག་བཟྐྱོ་
ཡྐྱོདཔ། 

བརྒྱ་ཆ། 

4 ༡༠༠ ༧༥ ༥༠ ༢༥ <༢༥% 

ལྐྱོ་བསར་
འཆར་
དངུལ་
ཡྐྱོངས་

༥ ལྐྱོ་བསར་འཆར་དངུལ་ཡྐྱོངས་

རྐྱོགས་ལག་ལན་འཐབ་ན། 
འཆར་དངུལ་ལག་ལན་

འཐབ་ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ། 

 

བརྒྱ་ཆ། 

༥ 100 - - - <100 
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དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

རྐྱོགས་
ལག་ལན་
འཐབ་ན། 

མ་དམངས་
ཀྱི་ཞིབས་
ཏྐྱོག་འགྲུབ་
ན། 

2 མ་དམངས་ལུ་མང་ཚོག་གསར་
བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་འབབས།རྐྱོང་
ཁའ་གྐྱོག་རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་
བརྙན་ནང་ག་མང་ཚོག་གཏན་
འབབས།མང་གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་
གཏན་འབབས་ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་
ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ན། 

མ་དམངས་ལུ་དགྐྱོས་མཁྐྱོ་
དང་འཁྲིལ་མང་ཚོག་གསར་
བཟྐྱོ་ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་
ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ཡྐྱོད་
པའ་ན་གངས། 

ན་གངས། 

1 ༥ ༧ ༩ ༡༠ >༡༠ 

རྐྱོང་ཁ་དང་ཨང་ལིཤ་བར་ན་དྐྱོར་
ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ན། 

དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ག་ཞུ་བ་
དང་འཁྲིལ་ཏཥཕུལ་ཡྐྱོདཔ། 

བརྒྱ་ཆ། 
1 ༡༠༠ ༨༠ ༦༠ ༤༠ <༤༠ 

རྒྱལ་
ཡྐྱོངས་ཀྱི་

2 སྐྱོབ་སྐྱོན་པའ་སྐྱོང་བརྡར་ནང་
བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མ་འབྲལ་ཡྐྱོད་

ལས་གཡྐྱོགཔ་ཚུ་འྐྱོག་ག་
བཟང་སྤྱིྐྱོད་དང་དྲང་བདན་གྱི་

བརྒྱ་ཆ། 
2 90 ཡན་ཆད།  89-80  79-70  69-60  59 མན་ཆད། 
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དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

དྲང་བདན་
དང་ངན་
ལྷད་
བཀག་
སྡེྐྱོམ་གྱི་
ཐབས་བྱུས་
ལག་ལན་
འཐབ་ན། 

མ་ངྐྱོམ་ཚུ་གས་རང་ག་ཡག་ཚོང་ག་
ལས་གཡྐྱོགཔ་ཚུ་ལུ་བཟང་སྤྱིྐྱོད་
དང་དྲང་བདན་གྱི་ལག་ཆས་
༼ཁྱྐྱོསམ་ག་བཅིའ་ཡག་དང་འཛོན་
སྐྱོང་།རྒྱུ་དངྐྱོས་གསལ་སྐྱོན་གྱི་
བཅིའ་ཡག་དང་དའི་འཛོན་སྐྱོང་།ཁཥ
ཕན་ལྟག་སྐྱོད་ཀྱི་གསལ་སྐྱོན་དང་
དའི་འཛོན་སྐྱོང་།ཀུན་སྤྱིྐྱོད་རྣམ་
གཞིག་དང་དཀའ་རྙྐྱོག་སལ་ཐབས་
ཐབས་ལམ།༽ཚུ་གུ་གྐྱོ་བ་བརྡ་
སྐྱོད་ཀྱི་ལས་རམ་འགྐྱོ་འདྲན་
འཐབ་ན། 

འཛོན་སྐྱོང་ལག་ཆས་ཚུ་ག་
སྐྐྱོར་ལས་ཧ་གྐྱོ་ཡྐྱོདཔ། 
ཁྱྐྱོསམ།ཁཥཕན་ལྟག་
སྐྱོད།ཀུན་སྤྱིྐྱོད་རྣམ་
གཞིགརྒྱུ་དངྐྱོས་གསལ་སྐྱོན་
དང།དཀའ་རྙྐྱོག་སལ་ཐབས་
ཐབས་ལམ། 
 

བརྡ་དྐྱོན་
འཕྲུལ་རག་

3 བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ལས་བྱེདཔ་
མན་པའ་ལས་བྱེདཔ་གཞིན་ཚུ་ག་

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ལས་
བྱེདཔ་མན་པའ་ལས་བྱེདཔ་

བརྒྱ་ཆ། 
1 50 45 40 35 30 
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དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

ག་ཞིབས་
ཏྐྱོག་དྐྱོན་
སྨིན་ཅིན་
དང་འཇྐྱོན་
ཐངས་ཅིན་
བཟྐྱོ་ན། 
 
 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་གཞི་རྟན་
རག་རྩལ་རྒྱ་སད་གཏང་ན། 

གཞིན་ཚུ་ལུ་སྐྱོང་བརྡར་བྱེན་
ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ། 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཞིབས་ཏྐྱོག་
གསརཔ་ག་ཐྐྱོག་ལུ་མ་མང་ཞིབས་
ཏྐྱོག་གྐྱོང་འཕལ་གཏང་ན། 

རང་སྐྱོའ་ཡག་ཚོང་ནང་ས་
གནས་ཡྐྱོངས་འབྲལ་དང་
གྐྱོག་རག་ཡྐྱོངས་འབྲལ་ག་
རྒྱུན་ལམ་ལུ་བཏབ་མ་བདྡེཝ་
ཚོར་རཥའཐྐྱོནམ་ད་མགྱིྐྱོགས་
པར་ལྐྱོག་ལཱ་འབད་བཏུབ་
བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་པའ་ན་གངས། 

ཟླ་ཚོས། 

1 1 1.5 2 2.5 >2.5 

e-GIF ག་གནས་ཚོད་དང་
མཐུནམ་སྦེཥའབད་ན། 

e-GIF ག་གནས་ཚོད་
དང་མཐུནམ་སྦེཥའབད་ཡྐྱོད་
པའ་བརྒྱ་ཆ། 

བརྒྱ་ཆ། 
1 100 - - - 0 

རྒྱུན་སྐྱོང་
དང་ལམ་

2 མ་སྐྱོབས་དང་བདག་སྐྱོང་དང་
འབྲལ་བའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་ལམ་

ཡག་ཚོང་ག་ལཱ་ཚུ་ལུ་ལམ་
སྐྱོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལགས་

བརྒྱ་ཆ། 
1 ༡༠༠ ༩༠ ༨༠ ༧༠ <༧༠ 
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དམིགས་
ཡུལ། 

ལྗིད་
ཚད། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ལྗིད་

ཚད། 
མཆོག་གྱུར། 
(༡༠༠%) 

རབ། 
(༩༠%) 

འབྲིང་། 
(༨༠%) 

རན་ཏློག་ཏློ། 
(༧༠%) 

ཐ་མ། 
(༦༠%) 

སྐྱོན་གྱི་
ཞིབས་ཏྐྱོག་
ཚུ་ལྐྱོགས་
གྲུབ་ཅིན་
དང་དྐྱོན་
སྨིན་ཅིན་
གྱི་ཐྐྱོག་
ལས་སྐྱོད་
ན། 

ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏཥབྱེན་ན། ཤྐྱོམ་གནང་ཡྐྱོད་པའ་ལཱ་ག་
བརྒྱ་ཆ། 

དངུལ་རྩས་དང་འབྲལ་བའ་ཞིབས་
ཏྐྱོག་ཚུ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏཥ
བྱེན་ན། 

དངུལ་འབྲལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་དུས་
ཚོད་ཁར་འབདཝ་ད་འཕས་
ཡྐྱོད་པའ་ན་གངས། 

གྱིངས་ཁ། 

1 ༠ ༡ ༢ ༣ >༣ 
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དློན་ཚན་༣ པ། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན་གྱི་འགྲོས་ཚད། 

དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

རྐྱོང་ཁ་ཞིབ་འཚོལ་དང་དར་
ཁྱབ་གཏང་ན། 

རྐྱོང་ཁའ་སྐྱོབ་སྐྱོན་ལས་རམ་བཟྐྱོ་སཥ
ཡའུ་ཊུབ་ནང་བཙུགས་ན། 

བརྡ་སྐྱོར་སྐྐྱོར་ལས་སྐྱོབ་སྐྱོན་ལས་
རམ་བཟྐྱོ་སཥཡའུ་ཊུབ་ནང་བཙུགས་
ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། མད། >=2 

རྐྱོང་ཁ་ཁག་ཆཥབའ་སྐྐྱོར་ལས་དུས་ཐུང་
ག་མཐྐྱོང་ཐྐྱོས་ལས་རམ་བཟྐྱོ་སཥརྒྱང་
མཐྐྱོང་ཐྐྱོག་ལས་བཏྐྱོན་ན། 

མཐྐྱོང་ཐྐྱོས་ལས་རམ་བཟྐྱོ་ཡྐྱོདཔ། གྱིངས་ཁ། མད། མད། མད། མད། >=2 

རྐྱོང་ཁ་མ་སྐད་སྦེཥསབ་ན་ཡྐྱོད་པའ་ནུབ་
ཕྐྱོགས་རྐྱོང་ཁག་ག་ས་གྐྱོ་ཚུ་ནང་རྐྱོང་
ཁའ་ངག་གཤས་དང་ཐ་སྙད་ཡྐྱོངས་
རྐྱོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ན། 

ཐམ་ཕུག་ལུང་ཕྐྱོགས་ནང་ལས་ཞིབ་
འཚོལ་དང་བསྡུ་ལན་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། མད། ༦༠༠ 

རྐྱོང་ཁའ་དུས་དབ་བསྡུ་སྒྲིག་དང་པར་
སྐྲུན་འབད་ན། 

རྐྱོང་ཁའ་གསར་དབ་བསྡུ་སྒྲིག་དང་
དཔཥསྐྲུན་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། ༢ ༢ 
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དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥཚུ་ནང་རྐྱོང་ཁ་
ལག་ལན་གྱི་ལྟ་རྟྐྱོག་འབད་ན། 

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥཚུ་ནང་རྐྱོང་
ཁ་ལག་ལན་གྱི་ལྟ་རྟྐྱོག་འབད་ཡྐྱོད་
པའ་གྱིངས་ཁ། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། མད། ༡༠ 

ལཱ་གཡྐྱོག་མད་མ་ན་གཞིྐྱོན་ཚུ་ལུ་སྐྱོང་
བརྡར་འགྐྱོ་འདྲན་འཐབ་ན། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མའི་གྱིངས་ཁ། གྱིངས་ཁ། མད། མད། ཡྐྱོད། ༣༠ >=༢༠ 

རྐྱོང་ཁའ་ཁ་གསྐྱོ་སྐྱོང་བརྡར་འགྐྱོ་
འདྲན་འཐབ་ན། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མའི་གྱིངས་ཁ། གྱིངས་ཁ། མད། མད། མད། མད། >=༡༥ 

རྐྱོང་ཁ་དང་འབྲལ་བའ་གྐྱོས་བསྟུན་གྐྱོ་
བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་འཚོག་ན། 

གྐྱོས་བསྟུན་གྐྱོ་བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་
ཚོགས་ཡྐྱོད་པའ་ཟླ་ཚོས། 

ཟླ་ཚོས། མད མད། མད། མད། ཡྐྱོད། 

རྐྱོང་ཁ་ཚོད་ལྡན་དང་རྒྱ་སད་
གཏང་ན། 

རྐྱོང་ཁ་ཨང་ལིཤ་ཚོག་མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་
རྩ་ཚོག་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༥༠༠སྒྲི་ཕབ་
དང་།ཚོག་སྡེཥངྐྱོས་འཛོན།གྐྱོ་དྐྱོན་
ལགས་བཅིྐྱོས་འབད་ན། 

རྐྱོང་ཁ་ཨང་ལིཤ་ཚོག་མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་
ལུ་རྩ་ཚོག་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༥༠༠་སྒྲི་ཕབ་
དང་།ཚོག་སྡེཥངྐྱོས་འཛོན།གྐྱོ་དྐྱོན་
ལགས་བཅིྐྱོས་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། ༡༠༠༠༠ 5༠༠ 
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དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་
རག་ག་མང་མཛོད་དཔཥསྐྲུན་འབད་ན། 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་བརྡ་དྐྱོན་
འཕྲུལ་རག་ག་མང་མཛོད་དཔཥསྐྲུན་
འབད་ཡྐྱོད་པའ་སྤྱི་ཚོས། 

ཟླ་ཚོས། མད མད། མད། ༡༠༠༠ ཞུན་དག་དང་
པར་སྐྲུན 

གཞུང་འབྲལ་རྐྱོང་ཁའ་ཚོག་མཛོད་
ཞུན་དག་འབད་ན། 

ཚོག་མཛོད་ཀྱི་རྩ་ཚོག་ལགས་བཅིྐྱོས་
དང་ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། ༡༥༠༠༠ ༡༥༠༠༠ ༡༠༠༠༠ བརྒྱ་ཆ་༥༠ཞུན་
དག 

ཞུན་དག་དང་
པར་སྐྲུན 

རྐྱོང་ཁགརྒེད་འྐྱོགསྤྱི་འྐྱོགགཡུས་སྐྱོ་
སྐྱོགས་ཀྱི་མང་གནས་ཚུ་ག་ཡག་སྡེབ་
ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐྐྱོག་ལས་ཁུངས་དང་
ལྡནམ་སྦེཥགཏན་འཁལ་བཟྐྱོ་ན། 

རྐྱོང་ཁགརྒེད་འྐྱོགསྤྱི་འྐྱོགགཡུས་
སྐྱོ་སྐྱོགས་ཀྱི་མང་གནས་ཚུ་ག་ཡག་
སྡེབ་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐྐྱོག་ལས་
ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེཥགཏན་འཁལ་
བཟྐྱོ་ན། 

གྱིངས་ཁ། མད མད མད། རྐྱོང་ཁག་༤ རྐྱོང་ཁག་༡༦ 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་སྲིད་དྐྱོན་མང་
མཛོད་ཞུན་དག་འབད་དཥཔར་སྐྲུན་
འབད་ན། 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་སྲིད་དྐྱོན་མང་
མཛོད་འད་ཞུན་དག་འབད་དཥཔར་
སྐྲུན་འབད་ཚོར་དཥཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། མད། ༡༠༠༠ 
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དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

ལུང་པའ་ཁ་སྐད་ཐྐྱོ་བཀྐྱོད་
འབད་ན། 

མང་སྡེཥཔའ་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁའ་སྐད་
གས་ཀྱི་ཤན་སར་དཔཥདབ་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་
དྐྱོ་མམ་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ་
མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་དང་སྐད་
སྒྱུར་འབད་དཥཟན་བྲས་བཏབ་ཡྐྱོདཔ། 

མྐྱོན་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁའ་སྐད་གས་ཀྱི་
ཤན་སར་དཔཥདབ་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་དྐྱོ་
མམ་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་
ཁ་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་དང་
སྐད་སྒྱུར་འབད་དཥཟན་བྲས་བཏབ་
ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། མད། ༡༠༠༠ 

ལབ་ཅི་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁ་ཤན་སར་མང་
མཛོད་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ་ཉུང་ཤྐྱོས་
༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་ཐྐྱོག་ལས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དཥདའི་རྐྱོང་ཁའ་དྐྱོ་མམ་བཀྐྱོད་
ན། 

ལབ་ཅི་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁ་ཤན་སར་
མང་མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་དྐྱོ་མམ་ཡྐྱོད་
པའ་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་
༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་དང་སྐད་སྒྱུར་
འབད་དཥཟན་བྲས་བཏབ་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། མད། ༡༠༠༠ 

བུམ་ཐང་པའ་ཁ-ཨང་ལིཤ་མང་
མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་༡༠༠% ཞུན་དག་
འབད་ན། 

བུམ་ཐང་པའ་ཁ-ཨང་ལིཤ་མང་
མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་༡༠༠% ཞུན་
དག་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

བརྒྱ་ཆ། མད། ༡༥༠༠ ༡༠༠༠ བརྒྱ་ཆ་༥༠ཞུན་
དག 

ཞུན་དག་དང་
པར་སྐྲུན། 
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དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

ཚོངས་ལ-ཨང་ལིཤ་མང་མཛོད་ཀྱི་
དྐྱོན་ལུ་༡༠༠% ཞུན་དག་འབད་ན། 

ཚོངས་ལ-ཨང་ལིཤ་མང་མཛོད་ཀྱི་
དྐྱོན་ལུ་༡༠༠% ཞུན་དག་འབད་
ཡྐྱོདཔ། 

བརྒྱ་ཆ། མད མད། ༡༥༠༠ ༡༠༠༠ ཞུན་དག་དང་
པར་སྐྲུན། 

རྐྱོང་ཁའ་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་
རག་རྒྱ་སད་གཏང་ན། 

རྐྱོང་ཁའ་རྗེྐྱོད་ཚོག་ག་ཚོག་འབྲུ་མཐྐྱོ་
ཤྐྱོས་༥༠༠༠བསྡུ་ལན་འབད་དཥབརྡ་
སྐྱོར་གྱི་ཚོག་སྡེཥསྐྱོ་སྐྱོ་ལུ་དབྱེཥདཔྱད་
འབད་ན། 

རྐྱོང་ཁའ་རྗེྐྱོད་ཚོག་ག་ཚོག་འབྲུ་མཐྐྱོ་
ཤྐྱོས་༥༠༠༠བསྡུ་ལན་འབད་དཥབརྡ་
སྐྱོར་གྱི་ཚོག་སྡེཥསྐྱོ་སྐྱོ་ལུ་དབྱེཥདཔྱད་
འབད་ཡྐྱོདཔ། 

གྱིངས་ཁ། ༣༠༠༠༠ ༡༠༠༠༠ ༡༠༠༠༠ ༨༠༠༠ ༥༠༠༠ 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཚོང་འབྲལ་པ་
ཚུ་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་གྐྱོག་རག་ག་གྐྱོ་བསྡུར་
ཞིལ་འཛོམས་འགྐྱོ་འདྲན་འཐབ་ན། 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ཚོང་འབྲལ་པ་
ཚུ་ལུ་གྐྱོ་བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་ཀྱི་
ཕན་པ་ལུ་བལྟ་སཥབསམ་པ་རྐྱོགས་
ཡྐྱོད་པའ་བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མའི་
བརྒྱ་ཆ། 

བརྒྱ་ཆ། མད། མད། མད། མད། ༨༠% 

རྐྱོང་ཁའ་འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས་
བཟྐྱོ་ན། 

རྐྱོང་ཁའ་འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས་
བཟྐྱོ་སྐྲུན་འབད་ཡྐྱོད་པའ་རམ་

གྱིངས་ཁ། མད། མད། མད། ༣ 1 
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དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

ལུགས་ཀྱི་གྱིངས་ཁ། 

རྐྱོང་ཁའ་མགྱིྐྱོགས་ཡག་ག་ཡག་
གཟུགས་བཟྐྱོ་ན། 

ཡག་གཟུགས་བཟྐྱོཝ་ད་འགྐྱོར་ཡྐྱོད་
པའ་ན་གངས། 

ན་གངས། མད མད། མད། མད། ནམ༢༤༠ 

རམ་ལུགས་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་ནང་
རྐྱོང་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་དུས་མཐུན་
འབད་ན། 

དུས་མཐུན་བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་པའ་རམ་
ལུགས་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་གྱིངས་
ཁ། 

གྱིངས་ཁ། ༣ ༢ ༡ ༡ ༣ 

རྐྱོང་ཁའ་རྩྐྱོམ་རག་གྐྱོང་
འཕལ་གཏང་ན། 

ཨ་ལུ་ཚུའ་དྐྱོན་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་འགུལ་
བརྙན་བཟྐྱོ་ཡྐྱོདཔ། 

ཨ་ལུ་ཚུའ་དྐྱོན་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་འགུལ་
བརྙན་གཅིག་བཟྐྱོ་ཡྐྱོདཔ། 

བརྒྱ་ཆ། མད མད། མད། ཡྐྱོད། ༡ 

ལྐྱོ་བསར་འཆར་དངུལ་
ཡྐྱོངས་རྐྱོགས་ལག་ལན་
འཐབ་ན། 

ལྐྱོ་བསར་འཆར་དངུལ་ཡྐྱོངས་རྐྱོགས་
ལག་ལན་འཐབ་ཡྐྱོདཔ། 

འཆར་དངུལ་ལག་ལན་འཐབ་ཡྐྱོད་
པའ་བརྒྱ་ཆ། 

བརྒྱ་ཆ།
 

- - - - 100 

མ་དམངས་ཀྱི་ཞིབས་ཏྐྱོག་
འགྲུབ་ན། 

རྐྱོང་ཁ་དང་ཨང་ལིཤ་བར་ན་དྐྱོར་ཁའ་
ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ན། 

དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ག་ཞུ་བ་དང་
འཁྲིལ་ཏཥཕུལ་ཡྐྱོདཔ། 

བརྒྱ་ཆ། མད མད། ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠ 
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དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

མ་དམངས་ལུ་མང་ཚོག་གསར་
བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་འབབས།རྐྱོང་
ཁའ་གྐྱོག་རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་བརྙན་
ནང་ག་མང་ཚོག་གཏན་འབབས།མང་
གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་འབབས་ལ་
སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་
ན། 

མ་དམངས་ལུ་དགྐྱོས་མཁྐྱོ་དང་
འཁྲིལ་མང་ཚོག་གསར་བཟྐྱོ་ལ་
སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་
ཕུལ་ཡྐྱོད་པའ་ན་གངས། 

ན་གངས། མད ༤ ༤ ༤ ༥ 

རྒྱལ་ཡྐྱོངས་ཀྱི་དྲང་བདན་
དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྐྱོམ་གྱི་
ཐབས་བྱུས་ལག་ལན་འཐབ་
ཡྐྱོདཔ། 

སྐྱོབ་སྐྱོན་པའ་སྐྱོང་བརྡར་ནང་བཅིའ་
མར་གཏྐྱོགས་མ་འབྲལ་ཡྐྱོད་མ་ངྐྱོམ་ཚུ་
གས་རང་ག་ཡག་ཚོང་ག་ལས་
གཡྐྱོགཔ་ཚུ་ལུ་བཟང་སྤྱིྐྱོད་དང་དྲང་
བདན་གྱི་ལག་ཆས་༼ཁྱྐྱོསམ་ག་བཅིའ་
ཡག་དང་འཛོན་སྐྱོང་།རྒྱུ་དངྐྱོས་གསལ་
སྐྱོན་གྱི་བཅིའ་ཡག་དང་དའི་འཛོན་

ལས་གཡྐྱོགཔ་ཚུ་འྐྱོག་ག་བཟང་
སྤྱིྐྱོད་དང་དྲང་བདན་གྱི་འཛོན་སྐྱོང་
ལག་ཆས་ཚུ་ག་སྐྐྱོར་ལས་ཧ་གྐྱོ་
ཡྐྱོདཔ། 
ཁྱྐྱོསམ།ཁཥཕན་ལྟག་སྐྱོད།ཀུན་
སྤྱིྐྱོད་རྣམ་གཞིགརྒྱུ་དངྐྱོས་གསལ་
སྐྱོན་དང།དཀའ་རྙྐྱོག་སལ་ཐབས་

བརྒྱ་ཆ། འབྲལ་མད། 50 70 80 90 ཡན་ཆད། 



 

22 
 

དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

སྐྱོང་།ཁཥཕན་ལྟག་སྐྱོད་ཀྱི་གསལ་སྐྱོན་
དང་དའི་འཛོན་སྐྱོང་།ཀུན་སྤྱིྐྱོད་རྣམ་
གཞིག་དང་དཀའ་རྙྐྱོག་སལ་ཐབས་
ཐབས་ལམ།༽ཚུ་གུ་གྐྱོ་བ་བརྡ་སྐྱོད་
ཀྱི་ལས་རམ་འགྐྱོ་འདྲན་འཐབ་ན། 

ཐབས་ལམ། 
 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་
ཞིབས་ཏྐྱོག་དྐྱོན་སྨིན་ཅིན་
དང་འཇྐྱོན་ཐངས་ཅིན་བཟྐྱོ་ན། 
 
 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ལས་བྱེདཔ་མན་
པའ་ལས་བྱེདཔ་གཞིན་ཚུ་ག་བརྡ་དྐྱོན་
འཕྲུལ་རག་ག་གཞི་རྟན་རག་རྩལ་རྒྱ་
སད་གཏང་ན། 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ལས་བྱེདཔ་
མན་པའ་ལས་བྱེདཔ་གཞིན་ཚུ་ལུ་
སྐྱོང་བརྡར་བྱེན་ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ། 

བརྒྱ་ཆ། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། 50 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཞིབས་ཏྐྱོག་
གསརཔ་ག་ཐྐྱོག་ལུ་མ་མང་ཞིབས་ཏྐྱོག་
གྐྱོང་འཕལ་གཏང་ན། 

རང་སྐྱོའ་ཡག་ཚོང་ནང་ས་གནས་
ཡྐྱོངས་འབྲལ་དང་གྐྱོག་རག་ཡྐྱོངས་
འབྲལ་ག་རྒྱུན་ལམ་ལུ་བཏབ་མ་
བདྡེཝ་ཚོར་རཥའཐྐྱོནམ་ད་མགྱིྐྱོགས་
པར་ལྐྱོག་ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་

ཟླ་ཚོས། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། ༡ 
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དམིགས་ཡུལ། བྱ་ལེན། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། ཚད་གཞི། ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༣/༡༤ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༤/༡༥ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༥/༡༦ 

ངེས་ཚད། 
ལློ་༡༦/༡༧ 

དམིགས་ཚད། 
ལློ་༡༧/༡༨ 

པའ་ན་གངས། 

e-GIF ག་གནས་ཚོད་དང་
མཐུནམ་སྦེཥའབད་ན། 

e-GIF ག་གནས་ཚོད་དང་
མཐུནམ་སྦེཥའབད་ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ། 

བརྒྱ་ཆ། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། འབྲལ་མད། ༡༠༠ 

རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ལམ་སྐྱོན་གྱི་
ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་ལྐྱོགས་གྲུབ་
ཅིན་དང་དྐྱོན་སྨིན་ཅིན་གྱི་
ཐྐྱོག་ལས་སྐྱོད་ན། 

མ་སྐྱོབས་དང་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲལ་
བའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་ལམ་ལུགས་དང་
འཁྲིལ་ཏཥབྱེན་ན། 

ཡག་ཚོང་ག་ལཱ་ཚུ་ལུ་ལམ་སྐྱོན་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་ལགས་ཤྐྱོམ་གནང་ཡྐྱོད་
པའ་ལཱ་ག་བརྒྱ་ཆ། 

བརྒྱ་ཆ། མད། མད། མད། ༠ ༠ 

དངུལ་རྩས་དང་འབྲལ་བའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་
ཚུ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏཥབྱེན་ན། 

དངུལ་འབྲལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་
འབདཝ་ད་འཕས་ཡྐྱོད་པའ་ན་
གངས། 

གྱིངས་ཁ། མད མད། མད། ༠ ༠ 
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དློན་ཚན་༤ པ། མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན་གྱི་འགྲེལ་བཤད། ངེས་ཚིག་ཚད་འཇལ། 

མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མའི་གྱིངས་ཁ། ལཱ་གཡྐྱོག་མད་མ་ན་གཞིྐྱོན་ཚུ་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་ལྐྱོགས་གྲུབ་
གྐྱོང་འཕལ་གཏང་ན། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མ་ཚུ་ག་ཐྐྱོ་བཞིག་
ན། 

ལྐྱོ་བསར། ཐྐྱོའ་སྙན་ཞུ། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མའི་གྱིངས་ཁ། རྐྱོང་ཁའ་རྩྐྱོམ་སྒྲིགཔ་ཚུ་གས་རྐྱོང་ཁའ་ཤཤ་ཡྐྱོན་རྒྱ་སད་
གཏང་ན། 

ལཱ་ཤུལ་དང་སྦྲགས་ཏཥསྙན་ཞུ་ཕུལ་ན། ལྐྱོ་བསར། ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ། 

བརྡ་སྐྱོར་སྐྐྱོར་ལས་སྐྱོབ་སྐྱོན་ལས་རམ་
བཟྐྱོ་སཥཡའུ་ཊུབ་ནང་བཙུགས་ཡྐྱོདཔ། 

རྐྱོང་ཁའ་སྐྱོབ་སྐྱོན་ལས་རམ་བཟྐྱོ་སཥཡའུ་ཊུབ་ནང་
བཙུགས་ན། 

ལས་རམ་གྱི་ཐྐྱོ་བཞིག་ན། ལྐྱོ་བསར། ཐྐྱོའ་སྙན་ཞུ། 

མཐྐྱོང་ཐྐྱོས་ལས་རམ་བཟྐྱོ་ཡྐྱོདཔ། རྐྱོང་ཁ་ཁག་ཆཥབའ་སྐྐྱོར་ལས་དུས་ཐུང་ག་མཐྐྱོང་ཐྐྱོས་ལས་
རམ་བཟྐྱོ་སཥརྒྱང་མཐྐྱོང་ཐྐྱོག་ལས་བཏྐྱོན་ན། 

མཐྐྱོང་ཐྐྱོས་ཀྱི་ཐྐྱོ་བཞིག་ན། ལྐྱོ་བསར། ཐྐྱོའ་སྙན་ཞུ། 

ཐམ་ཕུག་ལུང་ཕྐྱོགས་ནང་ལས་ཞིབ་འཚོལ་
དང་བསྡུ་ལན་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

རྐྱོང་ཁ་མ་སྐད་སྦེཥསབ་ན་ཡྐྱོད་པའ་ནུབ་ཕྐྱོགས་རྐྱོང་ཁག་
ག་ས་གྐྱོ་ཚུ་ནང་རྐྱོང་ཁའ་ངག་གཤས་དང་ཐ་སྙད་ཡྐྱོངས་
རྐྱོགས་བསྡུ་ལན་འབད་ན། 

ཟན་བྲས་བཀྐྱོད་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་
གྱིངས་ཁ་རྐྱབ་ན། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁའ་སྙན་ཞུ། 
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

རྐྱོང་ཁའ་དུས་དབ་བསྡུ་སྒྲིག་དང་དཔཥསྐྲུན་
འབད་ཡྐྱོདཔ། 

རྐྱོང་ཁ་གྐྱོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དུས་དབ་བསྡུ་སྒྲིག་
དང་པར་སྐྲུན་འབད་ན། 

དུས་དབ་ཀྱི་ཐྐྱོ་བཞིག་ན། ལྐྱོ་ཕད་རར། ཐྐྱོའ་སྙན་ཞུ། 

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥཚུ་ནང་རྐྱོང་ཁ་ལག་
ལན་གྱི་ལྟ་རྟྐྱོག་འབད་ཡྐྱོད་པའ་གྱིངས་ཁ། 

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥཚུ་ནང་རྐྱོང་ཁ་ལག་ལན་གྱི་བལྟ་
ཞིབ་འབད་ན། 

བལྟ་ཞིབ་འགྱིྐྱོ་ཡྐྱོད་པའ་གྱིངས་ཁ་དང་
སྙན་ཞུ། 

ལྐྱོ་བསར། ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ། 

གྐྱོས་བསྟུན་གྐྱོ་བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་ཚོགས་
ཡྐྱོད་པའ་ཟླ་ཚོས། 

འབྲལ་ཡྐྱོད་ཚུ་དང་མམ་རྐྱོང་ཁ་གྐྱོང་འཕལ་དང་དར་ཁྱབ་
ཀྱི་སྐྐྱོར་ལས་གྐྱོས་བསྟུན་གྐྱོ་བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་འཚོགས་
ན། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མ་ཚུ་ལས་བསམ་
འཆར་བསྡུ་ལན་འབད་ན། 

ལྐྱོ་བསར། བསམ་འཆར་གྱི་སྙན་ཞུ། 

ཚོག་མཛོད་ཀྱི་རྩ་ཚོག་ལགས་བཅིྐྱོས་དང་
ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

རྒྱལ་ཡྐྱོངས་ཀྱི་གནས་ཚོད་ཁར་ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ་
པའ་རྐྱོང་ཁའ་ཚོག་མཛོད་ཆན་མྐྱོ་གསར་བཏྐྱོན་གྱི་དྐྱོན་ལུ། 

ཟན་བྲས་བཀྐྱོད་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་
གྱིངས་ཁ་རྐྱབ་ན། 

ལྐྱོ་བསར། རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁའ་སྙན་ཞུ། 

རྐྱོང་ཁགརྒེད་འྐྱོགསྤྱི་འྐྱོགགཡུས་སྐྱོ་ཚུ་ཀྱི་
མང་གནས་ཚུ་ག་ཡག་སྡེབ་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་
གྱི་ཐྐྱོག་ལས་ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེཥགཏན་
འཁལ་བཟྐྱོ་ན། 

མང་གནས་ཚུ་ག་ཡག་སྡེབ་ཚུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེཥ
བཟྐྱོ་ན་དང་འབྲལ་ཡྐྱོད་ལས་སྡེཥཡྐྱོངས་ཀྱི་གཅིག་མཚུངས་
ལག་ལན་འཐབ་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

མང་གནས་ཚུ་བསྡུ་ལན་འབད་དཥ
ཁུངས་དང་ལྡན་པའ་ཡག་སྡེབ་ཐྐྱོག་ལུ་
ཡྐྱོད་པའ་རྐྱོང་ཁག་ག་གྱིངས་ཁ་རྐྱབ་
ན། 

ཟླ་གསུམ་རར། མང་གནས་བསྡུ་ལན་འབད་དཥ
ཁུངས་ལྡན་ཡག་སྡེབ་ནང་ལུ་
བཀྐྱོད་ཡྐྱོད་པའ་རྐྱོང་ཁག་གྱིངས་
ཁ་རྐྱབ་ཡྐྱོད་པའ་སྙན་ཞུ། 



 

26 
 

མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་
ག་མང་མཛོད་དཔཥསྐྲུན་འབད་ཡྐྱོད་པའ་སྤྱི་
ཚོས། 

རྐྱོང་ཁའ་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་འད་གྐྱོང་འཕལ་དང་དར་
ཁྱབ་བཏང་ནའི་དྐྱོན་ལུ་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་མང་མཛོད་
ཚུ་རྐྱོང་ཁའ་ནང་མད་ཐབས་མདཔ་ལས་རྐྱོང་ཁའ་བརྡ་དྐྱོན་
འཕྲུལ་རག་ག་མང་མཛོད་དཔཥསྐྲུན་འབད་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

དཔཥསྐྲུན་འབད་བའ་སྤྱི་ཚོས་བལྟ་ན། ལྐྱོ་བསར། ལཱ་འད་དང་འབྲལ་བའ་གྲུབ་
འབྲས་ཀྱི་སྙན་གུ། 

ཨང་རྐྱོང་ཤན་སར་གྱི་སྲིད་དྐྱོན་མང་མཛོད་
འད་ཞུན་དག་འབད་དཥཔར་སྐྲུན་འབད་ཚོར་
དཥཡྐྱོདཔ། 

སྲིད་དྐྱོན་དང་འབྲལ་བའ་མང་ཚོག་ཚུ་གྐྱོང་འཕལ་དང་དར་
ཁྱབ་གཏང་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

བསྡུ་ལན་འབད་དཥརྐྱོང་ཁའ་ཐྐྱོག་ལུ་
སྐད་སྒྱུར་འབད་ཟན་བྲས་བཀྐྱོད་ཡྐྱོད་
པའ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ་རྐྱབ་ན། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། བསྡུ་ལན་འབད་དཥརྐྱོང་ཁའ་ཐྐྱོག་
ལུ་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཟན་བྲས་
བཀྐྱོད་ཡྐྱོད་པའ་ཚོག་ག་གྱིངས་
ཁའ་སྙན་ཞུ། 

རྐྱོང་ཁ་ཨང་ལིཤ་ཚོག་མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་རྩ་
ཚོག་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༥༠༠་སྒྲི་ཕབ་དང་།ཚོག་སྡེཥ
ངྐྱོས་འཛོན།གྐྱོ་དྐྱོན་ལགས་བཅིྐྱོས་འབད་
ཡྐྱོདཔ། 

འབྲུག་མ་ཚུ་ག་རྐྱོང་ཁའ་ཚོག་ག་མཛོད་འད་ཨང་ལིཤ་ག་
ཐྐྱོག་ལས་རྒྱ་སད་གཏང་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

སྒྲི་ཕབ་དང་ཚོག་སྡེཥངྐྱོས་འཛོན་འབད་
ཡྐྱོདཔ།གྐྱོ་དྐྱོན་འགལ་པ་རྐྱབ་ཡྐྱོད་པའ་
རྩ་ཚོག་གྱིངས་ཁ་རྐྱབ་ན། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། སྒྲི་ཕབ་དང་ཚོག་སྡེཥངྐྱོས་འཛོན་
འབད་ཡྐྱོདཔ།གྐྱོ་དྐྱོན་འགལ་པ་
རྐྱབ་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་གྱིངས་
ཁའ་སྙན་ཞུ། 

བུམ་ཐང་པའ་ཁ-ཨང་ལིཤ་མང་མཛོད་ཀྱི་ སྔར་ལས་དར་ཏཥཡྐྱོད་པའ་འབྲུག་ག་ལུང་པའ་ཁ་སྐད་དང་ ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་ ཟླ་གསུམ་རར། ༡༠༠% ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོད་
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

དྐྱོན་ལུ་༡༠༠% ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོདཔ། དཥདང་འབྲལ་བའ་འབྲུག་པའ་ཁྱད་ཆྐྱོས་ཚུ་ཨང་ལིཤ་ག་
ཐྐྱོག་ལས་ཞིབ་འཚོལ་དང་མས་སྲུང་འབད་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

བརྒྱ་ཆ་རྩས་རྐྱབ་ན། པའ་རྩས་ཀྱི་སྙན་ཞུ། 

ཚོངས་ལ-ཨང་ལིཤ་མང་མཛོད་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་
༡༠༠% ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

སྔར་ལས་དར་ཏཥཡྐྱོད་པའ་འབྲུག་ག་ལུང་པའ་ཁ་སྐད་དང་
དཥདང་འབྲལ་བའ་འབྲུག་པའ་ཁྱད་ཆྐྱོས་ཚུ་ཨང་ལིཤ་ག་
ཐྐྱོག་ལས་ཞིབ་འཚོལ་དང་མས་སྲུང་འབད་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་
བརྒྱ་ཆ་རྩས་རྐྱབ་ན། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། ༡༠༠% ཞུན་དག་འབད་ཡྐྱོད་
པའ་རྩས་ཀྱི་སྙན་ཞུ། 

མང་སྡེཥཔའིཁ་དང་རྐྱོང་ཁའ་སྐད་གས་ཀྱི་
ཤན་སར་དཔཥདབ་ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་དྐྱོ་མམ་ཡྐྱོད་
པའ་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་
༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་དང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དཥ
ཟན་བྲས་བཏབ་ཡྐྱོདཔ། 

ལུང་པའ་ཁ་སྐད་མས་སྲུང་དང་རྐྱོང་ཁའ་མང་ཚོག་
ཕྱུགཔྐྱོ་བཟྐྱོ་ནའི་དང་ལུང་ཕྐྱོགས་ཀྱི་ཁ་སྐད་རྐྱབ་མ་ཚུ་གས་
ཡང་རྐྱོང་ཁའ་སྐད་ཡག་ཤཤ་ཚུགསཔ་བཟྐྱོ་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

བསྡུ་ལན་འབད་དཥརྐྱོང་ཁའ་དྐྱོ་མམ་
བཀྐྱོད་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ་
རྐྱབ་ན། 

ཟླ་གསུམ་རར། བསྡུ་ལན་འབད་དཥརྐྱོང་ཁའ་དྐྱོ་
མམ་བཀྐྱོད་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་
ག་གྱིངས་ཁའ་སྙན་ཞུ། 

ལབ་ཅི་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁ་ཤན་སར་མང་མཛོད་
ཀྱི་དྐྱོན་ལུ་དྐྱོ་མམ་ཡྐྱོད་པའ་རྩ་ཚོག་ག་
གྱིངས་ཁ་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་དང་

ལབ་ཅི་ཁ་དང་རྐྱོང་ཁ་ཤན་སར་མང་མཛོད་རྩ་ཚོག་ག་
གྱིངས་ཁ་ཉུང་ཤྐྱོས་༡༠༠༠ཞིབ་འཚོལ་ཐྐྱོག་ལས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དཥདའི་རྐྱོང་ཁའ་དྐྱོ་མམ་བཀྐྱོད་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

བསྡུ་ལན་དང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དཥཡྐྱོད་
པའ་རྩ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། བསྡུ་ལན་འབད་དཥསྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་
སཥཡྐྱོད་པའ་ཚོག་འབྲུའ་གྱིངས་
ཁའ་སྙན་ཞུ། 
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

སྐད་སྒྱུར་འབད་དཥཟན་བྲས་བཏབ་ཡྐྱོདཔ། 

རྐྱོང་ཁའ་རྗེྐྱོད་ཚོག་ག་ཚོག་འབྲུ་མཐྐྱོ་ཤྐྱོས་
༥༠༠༠བསྡུ་ལན་འབད་དཥབརྡ་སྐྱོར་གྱི་ཚོག་
སྡེཥསྐྱོ་སྐྱོ་ལུ་དབྱེཥདཔྱད་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

རྐྱོང་ཁའ་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་གྐྱོང་འཕལ་གཏང་ན་དང་
རྐྱོང་ཁའ་སྐད་ཡག་དཔཥདབ་ཚུ་ནང་ལག་ལན་འཐབ་ནའི་
དྐྱོན་ལུ། 

དབྱེཥདཔྱད་འབད་དཥཡྐྱོད་པའ་ཚོག་
འབྲུའ་གྱིངས་ཁ་རྐྱབ་ན། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། དབྱེཥདཔྱད་འབད་དཥཡྐྱོད་པའ་
ཚོག་འབྲུའ་གྱིངས་ཁའ་སྙན་ཞུ། 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ཚོང་འབྲལ་པ་ཚུ་ལུ་གྐྱོ་
བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་ཀྱི་ཕན་པ་ལུ་བལྟ་སཥ
བསམ་པ་རྐྱོགས་ཡྐྱོད་པའ་བཅིའ་མར་
གཏྐྱོགས་མའི་བརྒྱ་ཆ། 

གྐྱོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་ཚོང་འབྲལ་འཐབ་མ་ཚུ་ལུ་
རྐྱོང་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་བཙུགས་ཐངས་བཏྐྱོན་ཏཥགྐྱོག་ཆས་
འད་ཚུ་ྐྱོ་མ་ལུ་བཙུགས་བྱེན་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་མ་ཚུ་ལས་བསམ་
འཆར་བསྡུ་ལན་འབད་ན། 

ལྐྱོ་བསར། བསམ་འཆར་གྱི་སྙན་ཞུ། 

རྐྱོང་ཁའ་འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས་བཟྐྱོ་
སྐྲུན་འབད་ཡྐྱོདཔ། 

རྐྱོང་ཁ་གྐྱོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམགས་ཡུལ་རྐྱོང་ཁ་
འད་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཐྐྱོག་ལས་གྐྱོང་འཕལ་དང་དར་
ཁྱབ་གཏང་ན་ཟར་མ་འད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན་
རམ་ལུགས་ཚུ་བཟྐྱོ་ན་འད་ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨན། 

འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས་གསརཔ་
བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་པའ་གྱིངས་ཁ་རྐྱབ་ན། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། ལཱ་ག་སྙན་ཞུ། 

ཡག་གཟུགས་བཟྐྱོཝ་ད་འགྐྱོར་ཡྐྱོད་པའ་ འབྲུག་ག་ཡག་བཟྐྱོ་ངྐྱོ་མ་འད་མགྱིྐྱོགས་ཡག་ཨན་རུང་ད་ ཡག་གཟུགས་བཟྐྱོཝ་ད་འགྐྱོར་ཡྐྱོད་ ལྐྱོ་བསར། ལཱ་ག་སྙན་ཞུ། 
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

ན་གངས། ལྟྐྱོ་མགྱིྐྱོགས་ཡག་ག་ཡག་གཟུགས་གཅིག་ལས་མདཔ་
ལས་རྐྱོང་ཁ་ལག་ལན་པ་ཚུ་ལུ་གདམ་ཁ་མདཔ་ལས་
གདམ་ཁ་མངམ་བཟྐྱོ་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

པའ་ནམ་གྱི་གྱིངས་ཁ་རྐྱབ་ན། 

དུས་མཐུན་བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་པའ་རམ་ལུགས་དང་
འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་གྱིངས་ཁ། 

གྐྱོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས་ཚུའ་འཐྐྱོན་རམ་
གསརཔ་འཐྐྱོན་དྐྱོ་ཡྐྱོདཔ་ལས་རྐྱོང་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ག་ཁ་
གསལ་ཚུ་ཡང་དུས་མཐུན་བཟྐྱོ་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

རམ་ལུགས་གྱིངས་ཁ། ལྐྱོ་བསར། སྙན་ཞུ། 

ཨ་ལུ་ཚུའ་དྐྱོན་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་འགུལ་བརྙན་
གཅིག་བཟྐྱོ་ཡྐྱོདཔ། 

ཨ་ལུ་ཚུའ་དྐྱོན་ལུ་རྐྱོང་ཁའ་འགུལ་བརྙན་གཅིག་བཟྐྱོ་སཥ
རྐྱོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ན། 

འགུལ་བརྙན་བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་པའ་གྱིངས་ཁ་
དང་ཐྐྱོ། 

ལྐྱོ་བསར། ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ། 

འཆར་དངུལ་ལག་ལན་འཐབ་ཡྐྱོད་པའ་
བརྒྱ་ཆ། 

མཐར་ཁྱྐྱོལ་བརྡ་མཚོན་འད་གས་ ལས་སྡེའི་འཆར་དངུལ་
དང་ཟད་འགྐྱོ་གཏང་ཡྐྱོད་པའ་ བར་ནའ་ཁྱད་པར་སྐྱོནམ་
ཨན། 

ལྐྱོ་བསར་འཆར་དངུལ་དང་ཟད་འགྐྱོའ་
བར་ན་དབྱེཥདཔྱད་འབད་ན། 

ལྐྱོ་བསར། MYRB 
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

ཚོག་གསར་བཟྐྱོ་ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་
ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ཡྐྱོད་པའ་ན་གངས། 

ཚོག་གསར་བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་འབབས།རྐྱོང་ཁའ་གྐྱོག་
རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་བརྙན་ནང་ག་མང་ཚོག་གཏན་
འབབས།མང་གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་འབབས་ལ་
སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ན། 

ཐྐྱོ་བཞིག་ན། སྐྱོད། 

དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ག་ཞུ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏཥ
ཕུལ་ཡྐྱོདཔ། 

རྒྱལ་ཡྐྱོངས་ཀྱི་ངྐྱོ་རྟགས་སྐད་ཡག་བདག་འཛོན་འཐབ་ན་
དང་།རྐྱོང་ཁ་དང་ཨང་ལིཤ་བར་ན་གྐྱོ་བརྡ་སྐྱོད་ན། 

ཞུ་བ་ཕུལ་མ་དང་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་མའི་
ཐྐྱོ་བཞིག་ན། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། གནས་སྐབས་ཀྱི་དྐྱོར་ཁའ་
ཚོགས་ཆུང་ག་ཡག་སྐྱོད། 

ལས་གཡྐྱོགཔ་ཚུ་འྐྱོག་ག་བཟང་སྤྱིྐྱོད་དང་
དྲང་བདན་གྱི་འཛོན་སྐྱོང་ལག་ཆས་ཚུ་ག་
སྐྐྱོར་ལས་ཧ་གྐྱོ་ཡྐྱོདཔ། 
ཁྱྐྱོསམ།ཁཥཕན་ལྟག་སྐྱོད།ཀུན་སྤྱིྐྱོད་རྣམ་
གཞིགརྒྱུ་དངྐྱོས་གསལ་སྐྱོན་དང།དཀའ་
རྙྐྱོག་སལ་ཐབས་ཐབས་ལམ། 
 

བརྡ་མཚོན་འད་གས་རང་ག་ཡག་ཚོང་ནང་ག་ལས་
གཡྐྱོགཔ་ག་དཥཅིག་ལུ་གྐྱོང་ག་བཟང་སྤྱིྐྱོད་དང་དྲང་བདན་
གྱི་འཛོན་སྐྱོང་ལག་ཆས་ཚུ་ག་སྐྐྱོར་ལས་གྐྱོ་བ་བརྡ་སྐྱོད་
འབད་ཡྐྱོད་མད་བལྟ་ན།སྤྱི་ལྐྱོ་༢༠༡༧ཟླ་༦པའ་ཚོས་
༡༢-༢༢ཚུན་ས་གནས་ཕུན་ཚོགས་གང་ལུ་འབད་བཟང་
སྤྱིྐྱོད་དང་དྲང་བདན་འཛོན་སྐྱོང་ག་སྐྱོང་བརྡར་སྐྐྱོར་ཐངས་
༢པའ་སྐྱོབ་སྐྱོན་པའ་སྐྱོང་བརྡར་ནང་བཅིའ་མར་གཏྐྱོགས་

- ལས་སྡེཥཚུ་ལས་ལྷན་ཐབས་ཡག་
ཆས། 
- དྲ་ཤྐྱོག་ཐྐྱོག་ལས་བརྟག་ཞིབ། 
 

ལྐྱོ་བསར། གཞུང་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྱུར་གྱི་
མཚོན་རྟགས་བཀྐྱོད་མ་ལས་སྡེཥ
ག་ར། 
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

མ་འབྲལ་ཡྐྱོད་མ་ངྐྱོམ་ཚུ་གས་གྐྱོ་བ་བརྡ་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་རམ་
འགྐྱོ་འདྲན་འཐབ་པའ་རཥབ་ཡྐྱོད། 
བརྡ་མཚོན་འད་གས་ཐད་ཀར་གྱི་གྐྱོ་བ་བརྡ་སྐྱོད་འབད་
ཡྐྱོདཔ་ཨན་ན་དང་།ལས་གཡྐྱོགཔ་ཁྐྱོང་རའ་ནང་འཁྐྱོད་
གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ག་སྐྐྱོར་ལས་གྐྱོ་བརྡ་
སྤེལ་ཡྐྱོད་མད་ཀྱི་གནས་ཚོད་གས་ཆ་ར་དབྱེཥཞིབ་འབད་
ན། 
ལྗིད་ཚོད་བསྡེྐྱོམས་(༡༠༠%) ཡྐྱོད་ས་ལས་བརྒྱ་ཆ་
༤༠འད་གྐྱོ་བ་བརྡ་སྐྱོད་འབད་ཡྐྱོད་མ་ལུ་བཞིག་ན་
དང་།བརྒྱ་ཆ་༦༠འད་གྐྱོ་བརྡ་སྤེལ་ཡྐྱོད་མད་ཀྱི་གནས་ཚོད་
ལུ་བཞིག་ན།ལྷག་པར་དུ་ལྗིད་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་༤༠འད་འྐྱོག་
ག་ཚུ་ནང་བགྐྱོ་ཡྐྱོད། 
༡༽ལག་ཆས་༥ཡྐྱོད་ས་ལས་ག་དཥཅིག་ག་གྐྱོ་བ་བརྡ་སྐྱོད་
འབད་ཡྐྱོད།- (༡༠%) 
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

༢༽གྐྱོ་བ་བརྡ་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས།ཐད་ཀར་གྱི་གྐྱོ་བ་
བརྡ་སྐྱོད་ལས་རམ། (༡༠%) 
༣༽དུས་ཡུན།ནམ་གཅིག་དང་ཡངན་དཥལས་ལྷག་ས། 
(༡༠%) དང་། 
༤༽ལས་གཡྐྱོགཔ་བརྒྱ་ཆ་ག་དཥཅིག་ལུ་གྐྱོ་བ་བརྡ་སྐྱོད་
འབད་ཡྐྱོད།བརྒྱ་ཆ་༨༠དང་དཥཡན་ཆད། (༡༠%) 
ལས་སྡེཥཚུ་གས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྐྱོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་པའ་ཚོད་ལྡན་བཀང་ཤྐྱོག་འད་ལག་ལན་འཐབ་
སཥགྐྱོང་ག་ལྗིད་ཚོད་ (བརྒྱ་ཆ་༤༠) འད་སྙན་ཞུ་འབད་
ན། 
ལས་གཡྐྱོགཔ་ཚུ་གས་གྐྱོང་ག་ལག་ཆས་ཚུ་ག་སྐྐྱོར་ལས་
ག་དཥཅིག་ཧ་གྐྱོ་སཥཡྐྱོད་ག་ག་གནས་ཚོད་དབྱེཥཞིབ་འབད་
ནའི་དྐྱོན་ལས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྐྱོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོད་
ལྡན་གྱི་དྲ་ཤྐྱོག་ཅིག་ཤུལ་ལས་བཀྲམ་གཏང་ན། 
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ལས་བྱེདཔ་མན་
པའ་ལས་བྱེདཔ་གཞིན་ཚུ་ལུ་སྐྱོང་བརྡར་
བྱེན་ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ། 

བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ལས་བྱེདཔ་མན་པའ་ལས་བྱེདཔ་
གཞིན་ཚུ་ལུ་སྐྱོང་བརྡར་བྱེན་ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ། 
མཐར་འཁྱྐྱོལ་བརྡ་མཚོན་འད་གས་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་
ལས་བྱེདཔ་མན་པའ་ལས་བྱེདཔ་གཞིན་ཚུ་ག་བརྡ་དྐྱོན་
འཕྲུལ་རག་ག་གཞི་རྟན་རག་རྩལ་རྒྱ་སད་ཀྱི་སྐྱོང་བརྡར་
ཐྐྱོབ་ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ་སྐྱོནམ་ཨན། 

སྐྱོང་བརྡར་འབད་ཡྐྱོད་པའ་ཐྐྱོ། ལྐྱོ་ཕད་རར། ལྷན་ཁག/ལས་སྡེ།ཁྲིྐྱོམ་
སྡེྡེ/རྐྱོང་ཁག 

རང་སྐྱོའ་ཡག་ཚོང་ནང་ས་གནས་ཡྐྱོངས་
འབྲལ་དང་གྐྱོག་རག་ཡྐྱོངས་འབྲལ་ག་རྒྱུན་
ལམ་ལུ་བཏབ་མ་བདྡེཝ་ཚོར་རཥའཐྐྱོནམ་ད་
མགྱིྐྱོགས་པར་ལྐྱོག་ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྐྱོ་
ཡྐྱོད་པའ་ན་གངས། 

རང་སྐྱོའ་ཡག་ཚོང་ནང་ས་གནས་ཡྐྱོངས་འབྲལ་དང་གྐྱོག་
རག་ཡྐྱོངས་འབྲལ་ག་རྒྱུན་ལམ་ལུ་བཏབ་མ་བདྡེཝ་ཚོར་རཥ
འཐྐྱོནམ་ད་མགྱིྐྱོགས་པར་ལྐྱོག་ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྐྱོ་ཡྐྱོད་
པའ་ན་གངས། 
 

ལྷན་ཁག/ལས་སྡེྡེ/ཁྲིྐྱོམ་སྡེྡེ/རྐྱོང་
ཁག་ཚུའ་ཡག་ཆ། 

ཟླ་བསར། ལྷན་ཁག/ལས་སྡེྡེ/ཁྲིྐྱོམ་
སྡེྡེ/རྐྱོང་ཁག 

e-GIF ག་གནས་ཚོད་དང་མཐུནམ་
སྦེཥའབད་ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ། 

མཐར་འཁྱྐྱོལ་བརྡ་མཚོན་འད་གསལས་སྡེའི་རང་སྐྱོའ་
ཡག་ཚོང་གས་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ག་ལཱ་ཚུ་ e-GIF 

 e-GOV བསར་ཞིབ་ཞིལ་
འཛོམས་ཀྱི་ཐྐྱོ། 

ལྐྱོ་ཕད་རར། ལྷན་ཁག/ལས་སྡེྡེ/ཁྲིྐྱོམ་
སྡེྡེ/རྐྱོང་ཁག 
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མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་མཚློན། འགྲེལ་བཤད། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐབས་
ལམ། 

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་འབྱུང་གྲངས། 

གནས་སྡུད་འབྱུང་ས། 

ག་གནས་ཚོད་དང་ལྡནམ་སྦེཥའབད་ན་ལུ་ངཤ་བདན་བཟྐྱོཝ་
ཨན། 

ཡག་ཚོང་ག་ལཱ་ཚུ་ལུ་ལམ་སྐྱོན་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་ལགས་ཤྐྱོམ་གནང་ཡྐྱོད་པའ་ལཱ་ག་
བརྒྱ་ཆ། 

ཡག་ཚོང་ག་ལཱ་ཚུ་ལམ་སྐྱོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལགས་ཤྐྱོམ་
གནང་ཡྐྱོད་པའ་བརྒྱ་ཆ། 

ལཱ་ཤུལ་དང་སྦྲགས་ཏཥསྙན་ཞུ་ཕུལ་ན། ལྐྱོ་ཕད་རར། ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ། 

དངུལ་འབྲལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་
འབདཝ་ད་འཕས་ཡྐྱོད་པའ་ན་གངས། 

དངུལ་འབྲལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཕར་འགྱིངས་མད་པར་དུས་ཚོད་ཁར་
འབད་ཡྐྱོདཔ། 

ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ན། ལྐྱོ་ཕད་རར། ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ། 
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དློན་ཚན་༥ པ། ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་གཞན་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། 
ལས་སྡེའི་མིང། འབྲེལ་ཡློད་མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་

མཚློན། 
ལས་སྡེ་འདི་ལས་དགོཔ་ག་ཅི་
ཡློདཔ། 

དགོས་མཁོའི་ར་ཁུངས། ལས་སྡེ་འདི་ལས་
དགོཔ་ཡློད་མི་ཚུ་གི་
ཚད་གཞི། 

དགོ་མི་འདི་མ་འཐློབ་པ་
ཅིན་ག་ཅི་འབད་འློང། 

འབྲུག་རྒྱལ་འཛོན་གཙུག་ལག་སྐྱོབ་
སྡེ། 

རྐྱོང་ཁའ་རྗེྐྱོད་ཚོག་ག་ཚོག་འབྲུ་མཐྐྱོ་
ཤྐྱོས་༥༠༠༠བསྡུ་ལན་འབད་དཥབརྡ་
སྐྱོར་གྱི་ཚོག་སྡེཥསྐྱོ་སྐྱོ་ལུ་དབྱེཥདཔྱད་
འབད་ཡྐྱོདཔ། 

ཚོན་རག་དང་འཕྲུལ་རག་མཐྐྱོ་རམ་
སྐྱོབ་གྲྭ་ (CST) དང་མམ་
འབྲལ་ཐྐྱོག་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་ནང་
བཙུགས་དགྐྱོཔ་ཨན། 

རྐྱོང་ཁའ་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་རག་
གྐྱོང་འཕལ་གཏང་ན་དང་རྐྱོང་
ཁའ་སྐད་ཡག་དཔཥདབ་ཚུ་ནང་
ལག་ལན་འཐབ་ནའི་དྐྱོན་ལུ། 

ལྐྱོ་གཅིག་ནང་མམ་
འབྲལ་གྱི་ལཱ་ཚོ་རཥའབད་
དགྐྱོཔ་ཨན 

རྐྱོང་ཁའ་བརྡ་དྐྱོན་འཕྲུལ་
རག་གྐྱོང་འཕལ་གཏང་ན་ལུ་
ལ་ཁག་ཡྐྱོདཔ། 

ལྷན་ཁག་ ༡༠། དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ག་ཞུ་བ་དང་
འཁྲིལ་ཏཥཕུལ་ཡྐྱོདཔ། 

ལྷན་སྡེཥརྣམ་གསུམ་དང་ལས་སྡེཥལས་
དགྐྱོས་མཁྐྱོ་བཀྐྱོད་དགྐྱོཔ། 

ཞིལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ཕ་མ་ཡྐྱོད་
པའ་སྐབས་ལུ་དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་
ཏྐྱོག་ཕུལ་དགྐྱོ་པའ་བཀའ་
དགྐྱོངས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ཨན། 

འབྲལ་མད། ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་དགྐྱོཔ་མ་
འཐྐྱོན། 

ལྷན་ཁག་ ༡༠། མ་དམངས་ལུ་དགྐྱོས་མཁྐྱོ་དང་འཁྲིལ་
མང་ཚོག་གསར་བཟྐྱོ་ལ་སྐྱོགས་པའ་
སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ཡྐྱོད་པའ་

མ་དམངས་ལུ་མང་ཚོག་གསར་
བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་འབབས།རྐྱོང་
ཁའ་གྐྱོག་རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་བརྙན་

མ་དམངས་ལུ་གཟའ་ཕུརཔ་དང་
སྤེནམ་གས་ལུ་མང་ཚོག་
གསར་བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་

རྐྱོང་གྐྱོང་ཡག་ཚོང་ནང་རང་
སྐྱོའ་དགྐྱོས་མཁྐྱོ་དང་
འཁྲིལ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགྐྱོ 

མ་དམངས་ལུ་གཟའ་ཕུརཔ་
དང་སྤེནམ་གས་ལུ་མང་
ཚོག་གསར་བཟྐྱོ།མང་ཚོག་
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ལས་སྡེའི་མིང། འབྲེལ་ཡློད་མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་
མཚློན། 

ལས་སྡེ་འདི་ལས་དགོཔ་ག་ཅི་
ཡློདཔ། 

དགོས་མཁོའི་ར་ཁུངས། ལས་སྡེ་འདི་ལས་
དགོཔ་ཡློད་མི་ཚུ་གི་
ཚད་གཞི། 

དགོ་མི་འདི་མ་འཐློབ་པ་
ཅིན་ག་ཅི་འབད་འློང། 

ན་གངས། ནང་ག་མང་ཚོག་གཏན་འབབས།མང་
གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་འབབས་ལ་
སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ལས་ལན་དགྐྱོཔ་
ཨན། 

འབབས།རྐྱོང་ཁའ་གྐྱོག་རག་
ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་བརྙན་ནང་ག་
མང་ཚོག་གཏན་འབབས།མང་
གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་
འབབས་ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་
ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ན་ཡྐྱོད། 

གཏན་འབབས།རྐྱོང་ཁའ་
གྐྱོག་རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་
བརྙན་ནང་ག་མང་ཚོག་
གཏན་འབབས།མང་གནས་
སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་འབབས་
ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་
ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་མ་ཚུགས། 

རྐྱོང་ཁག་ ༢༠། མ་དམངས་ལུ་དགྐྱོས་མཁྐྱོ་དང་འཁྲིལ་
མང་ཚོག་གསར་བཟྐྱོ་ལ་སྐྱོགས་པའ་
སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ཡྐྱོད་པའ་
ན་གངས། 

མ་དམངས་ལུ་མང་ཚོག་གསར་
བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་འབབས།རྐྱོང་
ཁའ་གྐྱོག་རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་བརྙན་
ནང་ག་མང་ཚོག་གཏན་འབབས།མང་
གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་འབབས་ལ་
སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་

མ་དམངས་ལུ་གཟའ་ཕུརཔ་དང་
སྤེནམ་གས་ལུ་མང་ཚོག་
གསར་བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་
འབབས།རྐྱོང་ཁའ་གྐྱོག་རག་
ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་བརྙན་ནང་ག་
མང་ཚོག་གཏན་འབབས།མང་

རྐྱོང་གྐྱོང་ཡག་ཚོང་ནང་རང་
སྐྱོའ་དགྐྱོས་མཁྐྱོ་དང་
འཁྲིལ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགྐྱོ 

མ་དམངས་ལུ་གཟའ་ཕུརཔ་
དང་སྤེནམ་གས་ལུ་མང་
ཚོག་གསར་བཟྐྱོ།མང་ཚོག་
གཏན་འབབས།རྐྱོང་ཁའ་
གྐྱོག་རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་
བརྙན་ནང་ག་མང་ཚོག་
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ལས་སྡེའི་མིང། འབྲེལ་ཡློད་མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་
མཚློན། 

ལས་སྡེ་འདི་ལས་དགོཔ་ག་ཅི་
ཡློདཔ། 

དགོས་མཁོའི་ར་ཁུངས། ལས་སྡེ་འདི་ལས་
དགོཔ་ཡློད་མི་ཚུ་གི་
ཚད་གཞི། 

དགོ་མི་འདི་མ་འཐློབ་པ་
ཅིན་ག་ཅི་འབད་འློང། 

ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ལས་ལན་དགྐྱོཔ་
ཨན། 

གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་
འབབས་ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་
ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ན་ཡྐྱོད། 

གཏན་འབབས།མང་གནས་
སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་འབབས་
ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་
ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་མ་ཚུགས། 

རྐྱོང་ཁག་ ༢༠། དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ག་ཞུ་བ་དང་
འཁྲིལ་ཏཥཕུལ་ཡྐྱོདཔ། 

ལྷན་སྡེཥརྣམ་གསུམ་དང་ལས་སྡེཥལས་
དགྐྱོས་མཁྐྱོ་བཀྐྱོད་དགྐྱོཔ། 

ཞིལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ཕ་མ་ཡྐྱོད་
པའ་སྐབས་ལུ་དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་
ཏྐྱོག་ཕུལ་དགྐྱོ་པའ་བཀའ་
དགྐྱོངས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ཨན། 

འབྲལ་མད། ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་དགྐྱོཔ་མ་
འཐྐྱོན། 

ལས་སྡེ། མ་དམངས་ལུ་དགྐྱོས་མཁྐྱོ་དང་འཁྲིལ་
མང་ཚོག་གསར་བཟྐྱོ་ལ་སྐྱོགས་པའ་
སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ཡྐྱོད་པའ་
ན་གངས། 

མ་དམངས་ལུ་མང་ཚོག་གསར་
བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་འབབས།རྐྱོང་
ཁའ་གྐྱོག་རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་བརྙན་
ནང་ག་མང་ཚོག་གཏན་འབབས།མང་
གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་འབབས་ལ་

མ་དམངས་ལུ་གཟའ་ཕུརཔ་དང་
སྤེནམ་གས་ལུ་མང་ཚོག་
གསར་བཟྐྱོ།མང་ཚོག་གཏན་
འབབས།རྐྱོང་ཁའ་གྐྱོག་རག་
ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་བརྙན་ནང་ག་

རྐྱོང་གྐྱོང་ཡག་ཚོང་ནང་རང་
སྐྱོའ་དགྐྱོས་མཁྐྱོ་དང་
འཁྲིལ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགྐྱོ 

མ་དམངས་ལུ་གཟའ་ཕུརཔ་
དང་སྤེནམ་གས་ལུ་མང་
ཚོག་གསར་བཟྐྱོ།མང་ཚོག་
གཏན་འབབས།རྐྱོང་ཁའ་
གྐྱོག་རག་ལམ་སྐྱོན།གྐྱོག་
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ལས་སྡེའི་མིང། འབྲེལ་ཡློད་མཐར་འཁྱོལ་བརྡ་
མཚློན། 

ལས་སྡེ་འདི་ལས་དགོཔ་ག་ཅི་
ཡློདཔ། 

དགོས་མཁོའི་ར་ཁུངས། ལས་སྡེ་འདི་ལས་
དགོཔ་ཡློད་མི་ཚུ་གི་
ཚད་གཞི། 

དགོ་མི་འདི་མ་འཐློབ་པ་
ཅིན་ག་ཅི་འབད་འློང། 

སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཚུ་
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ལས་ལན་དགྐྱོཔ་
ཨན། 

མང་ཚོག་གཏན་འབབས།མང་
གནས་སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་
འབབས་ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་
ཡག་ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་ན་ཡྐྱོད། 

བརྙན་ནང་ག་མང་ཚོག་
གཏན་འབབས།མང་གནས་
སྐད་སྒྱུར་དང་གཏན་འབབས་
ལ་སྐྱོགས་པའ་སྐད་ཡག་
ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་མ་ཚུགས། 

ལས་སྡེ། དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་ཏྐྱོག་ག་ཞུ་བ་དང་
འཁྲིལ་ཏཥཕུལ་ཡྐྱོདཔ། 

ལྷན་སྡེཥརྣམ་གསུམ་དང་ལས་སྡེཥལས་
དགྐྱོས་མཁྐྱོ་བཀྐྱོད་དགྐྱོཔ། 

ཞིལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ཕ་མ་ཡྐྱོད་
པའ་སྐབས་ལུ་དྐྱོར་ཁའ་ཞིབས་
ཏྐྱོག་ཕུལ་དགྐྱོ་པའ་བཀའ་
དགྐྱོངས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ཨན། 

འབྲལ་མད། ཞིབས་ཏྐྱོག་ཕུལ་དགྐྱོཔ་མ་
འཐྐྱོན། 
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ད་ལན༏  གཤམ་འཁྐྱོད་མང་རྟགས་བཀྐྱོད་མ་ རྐྱོང་ཁ་གྐྱོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆན་ང་གས་ འབྲུག་ག་མ་རྗེཥབྐྱོན་ཆན་དང། 
འབྲུག་གཞུང་། འབྲུག་མ་ཡྐྱོངས་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྱུར་གན་ཡག་འད་ནང་ཚུད་ཡྐྱོད་པའ་ལཱ་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའ་ཁས་
ལན་ཕུལཝ་ཨན། 

གཤམ་འཁྐྱོད་མང་རྟགས་བཀྐྱོད་མ་ འབྲུག་ག་བྐྱོན་ཆན་ང་གས་ འབྲུག་གཞུང་དང་། འབྲུག་པའ་མ་སར་ཚུ་ག་ཧྐྱོངས་ལས་ ལཱ་ཚུ་
འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྐྱོང་ཁ་གྐྱོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ལུ་ དགྐྱོ་པའ་མ་དངུལ་དང་གཞིན་མཐུན་རྐྱན་ཚུ་ བྱེན་ནའི་ཁས་ལན་
ཕུལཝ་ཨན།    

མཚོན་རྟགས། 

 

                                 
དྲགྐྱོས་ཚོ་རང་སྐྱོབས་རྒྱས།      སྤྱི་ཚོས། 
འབྲུག་ག་མ་རྗེཥབྐྱོན་ཆན། 
 
 
 
ཚོ་དབང་ནྐྱོར་བུ།       སྤྱི་ཚོས། 
དྲུང་ཆན། རྐྱོང་ཁ་གྐྱོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས། 


